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Сучасний етап реформування системи освіти в Украї-
ні та інтеграція нашої держави в європейське освітнє 
товариство, що передбачають перехід від авторитар-
но-дисциплінарної моделі навчання до особистісно 
зорієнтованої, зміна підходів у вивченні окремих на-
вчальних предметів, зокрема математики, перенесен-
ня акценту на формування практичних навичок і 
вмінь в учнів вимагають від українських науковців-
методистів створення нових навчально-методичних 
комплектів. Сучасні шкільні підручники і посібники 
повинні відповідати всім чинним державним норма-
тивам та бути якісними і конкурентними.  

Презентований нашим авторським колективом під-
ручник «Алгебра, 7 клас» та навчально-методичний су-
провід до нього створено відповідно до Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти 
(друге покоління) і чинної програми з алгебри для 
7 класу [4]. Комплект ґрунтується на засадах особисті-
сно орієнтованого, компетентісного, системного, дія-
льнісного і семіотичного підходів до навчання та фор-
мує в учнів основної школи стійку мотивацію та інте-
рес до предмета. Підручники та посібники з алгебри 
спрямовані на оволодіння школярами предметних ма-
тематичних компетентностей, передбачених чинною 
програмою.  

Підручник «Алгебра, 7» [1] нашого авторського ко-
лективу посутньо відрізняється структурою, будовою і 
методичними особливостями від інших підручників, 
рекомендованих у 2015 році для використання у за-
гальноосвітніх навчальних закладах України, а саме: 
«Алгебра, 7» (автори: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз), «Алгебра, 7» 
(автор: О.С. Істер), «Алгебра, 7» (автори: В.Р. Кравчук, 
М.В. Підручна, Г.М. Янченко), «Алгебра, 7» (автори: 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір), «Алгеб-
ра, 7» (автори: Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, 
Г.М. Бойко). 

Проаналізуємо детальніше структуру та зміст під-
ручника. Підручник з алгебри для 7 класу загальноос-
вітніх навчальних закладів продовжує лінію підруч-
ників з математики для 5–6 класів [2; 3] та має анало-
гічну структурну будову. Концептуальні особливості 
підручників з математики для 5–6 класів охарактери-
зовано в [8].  

Однією з особливостей підручника з алгебри є дос-
тупність учням навчальних текстів, яка надає можли-
вість самостійно їх опрацьовувати. Навчальний матері-
ал спирається на наочність і життєвий досвід учнів. У 
підручнику зреалізовано діяльнісний підхід до навчан-
ня математики. У кожному параграфі вміщено поради 
у вигляді вказівок щодо того, як діяти у тій чи іншій 

навчальній ситуації. Значну увагу приділено система-
тизації навчального матеріалу у вигляді таблиць або 
схем, що покращує застосування його до розв’язування 
задач, полегшує зорове сприймання тексту. Із цією ж 
метою на початку і наприкінці підручника подаються 
форзаци з довідковим матеріалом.  

У структурі підручника 5 розділів, вступне слово до 
учнів, завдання для повторення вивченого наприкінці 
навчального року, підсумкові таблиці та завдання для 
повторення вивченого матеріалу наприкінці навчаль-
ного року, відповіді, предметний покажчик. Зміст на-
вчального матеріалу подано у таких розділах: «Вирази 
і тотожності», «Одночлени», «Многочлени», «Функ-
ції», «Лінійні рівняння та їх системи».  

Кожен розділ розпочинається переліком передбачу-
ваних пізнавальних результатів у рубриці «У розділі 
дізнайтесь …», а завершується рубрикою «Перевірте, 
як засвоїли матеріал розділу», який містить контрольні 
запитання узагальнювального характеру і тестові зав-
дання.  

Розділи підручника поділено на параграфи (всього 
їх 24). У кожному параграфі є: основний навчальний 
матеріал; додаткові відомості у рубриці «Дізнайтеся 
більше»; запитання для повторення вивченого в пара-
графі у рубриці «Пригадайте головне»; система дифе-
ренційованих задач у рубриці «Розв’яжіть задачі», яка 
завершується окремими блоками завдань «Застосуйте 
на практиці» та «Задачі на повторення». Підручник 
також містить прикінцеві рубрики «Повторення. Тео-
ретичні відомості», «Задачі і вправи на повторення», 
«Відповіді», «Предметний покажчик». 

Навчальний текст, як правило, розгортається за та-
ким планом: 
– актуалізація попереднього досвіду учнів або аналіз 

малюнка чи життєвої ситуації;  
– міркування (або задача), що приводять до нового 

поняття, факту, способу діяльності; 
– формулювання, яке треба запам’ятати; 
– проблемне запитання із відповіддю; 
– як коротко записати/прочитати нові позначення; 
– вказівка «Зверніть увагу»; 
– типова задача; 
– узагальнення способу розв’язування типової задачі 

(чи вказівка на особливості, які варто усвідомити). 
Кожен пункт цього плану відображається окремою 

смисловою одиницею навчального тексту. Обсяг ко-
жної смислової одиниці відповідає віковим можливо-
стям учнів. За такої будови тексту учень зможе самос-
тійно працювати з ним і без надмірної напруги.  



Кілька смислових одиниць утворюють блок, зміст 

якого – це окрема порція навчального матеріалу пара-

графа. У параграфі може бути кілька таких блоків. На 

малюнках 1–2 показано приклад навчального тексту 

§ 13 підручника [1, с. 118-119]. Кожен блок параграфа 

побудовано з урахуванням закономірностей протікан-

ня розумового процесу. Тому проблемне запитання 

(мал. 2), яке у другому блоці позначено піктограмою 

«Знак питання», виникає природно і слугує не лише 

способом плавного переходу до нової думки, а й пев-

ним приводом для зупинки й переосмислення в суку-

пності попередніх даних параграфа.  
 

 

 

 
 

 

Мал. 1. Фрагмент навчального тексту § 13. Мал. 2. Фрагмент навчального тексту § 13. 
 

У деяких параграфах підручника, що містять кілька 

крупних смислових блоків, застосовано розбивку на 

пункти. До окремих задач, розглянутих у навчальному 

тексті, наводяться альтернативні способи розв’язуван-

ня (мал. 3). 

 

       
Мал. 3. Фрагмент навчального тексту § 14 [1, с. 126-127]. 



 
Мал. 4. Фрагмент навчального тексту § 5 [1, с. 43]. 

У побудові міркувань здебільшого використовуєть-

ся спосіб «від конкретного до загального», широко 

застосовуються аналіз, синтез, узагальнення, сис-

тематизація, порівняння, зокрема прийом зістав-

лення і протиставлення. Важлива роль відводиться 

візуальній опорі для успішного здійснення учнями 

таких розумових дій. Початок § 5 підручника  

(мал. 4) ілюструє наші намагання якомога більше 

залучити учнів до активних самостійних міркувань, 

привчити ставити запитання й відповідати на них. 

Зазначимо, що візуальні акценти відіграють у цьо-

му не останню роль. Зокрема це допомагає не лише 

зрозуміти суть поняття степеня та відповідної фор-

мули, краще її запам’ятати і правильно застосову-

вати в подальшому, а й самостійно дійти до цієї 

формули. Такий навчальний результат, безперечно, 

є найбільш цінним у навчанні, оскільки будь-який 

«власний велосипед», винайдений учнями, особли-

во міцно ними запам’ятовується. 

 

 

 

Малюнки 5 і 6 ілюструють використання в підруч-

нику позиціювання записів. Велика увага приділя-

ється кольоровому оформленню, причому не лише 

малюнків, а й записів. 
 

 

 

 
Мал. 5. Фрагмент навчального тексту § 9. Мал. 6. Фрагмент навчального тексту § 23. 

 

У підручнику застосовано особливий прийом – поєд-
нання відповідних кольорових акцентів на малюнку і в 
тексті. Це допоможе учням краще сприймати навчаль-

ний зміст, а також сприятиме мимовільному за-
пам’ятовуванню його важливих деталей (мал. 7). 



 

 

 

 

 
Мал. 7. Фрагмент навчального тексту § 17. 

 

Для успішного оволодіння деяким комплексним 
умінням, наприклад, умінням множити одночлен на 
многочлен, застосовано прийом розчленування уміння 
на складові, які доцільно відпрацьовувати завчасно. 
Цьому слугують дві допоміжні задачі (мал. 8-10).  

 

Допоміжна задача 1. 

 
Мал. 8. 

 

 

Допоміжна задача 2. 

 
Мал. 9. 

 

Основна задача. 

 
Мал. 10. 

Зміст підручника та апарат організації його засвоєння 
спрямовані також на творчий розвиток учнів, мотива-

цію навчання, стимулювання пізнавального інтересу, 

забезпечення успішної самостійної роботи учнів. 

Цьому сприяють спеціальна будова навчальних текс-

тів, наявність вказівок і порад, матеріали рубрики 

«Дізнайтеся більше», де можна зустріти дані про по-

ходження назв і позначень, історичні відомості, біог-

рафічні дані про видатних математиків. Таким саме 

цілям слугують і контрольні запитання після кожного 

параграфа та запитання й тестові завдання після кож-

ного розділу. Відповідаючи на запитання і виконуючи 

тести, учень має можливість узагальнити і системати-
зувати вивчені відомості, привести у систему отрима-

ні навички й уміння, привчитися самостійно працюва-

ти з підручником.  

Підручник містить достатню кількість задач чоти-

рьох рівнів складності для різних видів класної й по-

закласної роботи. Основний блок задач до параграфа 

забезпечує відпрацювання всіх умінь, які мають фор-

муватися в межах даної порції навчального змісту. 

Цей блок містить задачі чотирьох рівнів складності: 

– 1-й рівень позначено штрихом. Це здебільшого усні 

задачі; 
– 2-й рівень позначено нуликом. Це обов’язкові задачі 

для відпрацювання базових умінь; 

– 3-й рівень не має позначок. Ці задачі відповідають 

достатньому рівню навчальних досягнень учнів; 

– 4-й рівень позначено зірочкою. Зрозуміло, що це 

задачі високого рівня складності. 



Крім основного блоку, до кожного параграфа пропо-

нуються задачі практичного змісту (рубрика «Засто-

суйте на практиці») та задачі на розосереджене по-

вторення вивченого раніше (рубрика «Задачі на по-

вторення»).  

Спеціальною піктограмою «Будиночок» позначено 

задачі, які рекомендуються для домашнього завдання. 

Зазначимо, що в підручнику кожній такій задачі пере-

дує ідентична задача, призначена для роботи в класі. 
Завершує змістову частину підручника рубрика «По-

вторення», яка містить узагальнені та систематизовані 

основні теоретичні відомості курсу алгебри 7 класу у 

вигляді таблиць, а також система задач на повторення. 

У ній задачі укомплектовано відповідно до 5 розділів 

підручника. Задачі кожної підсистеми передбачають 

комплексне застосування здобутих учнями умінь. 

У традиційній рубриці «Відповіді» подано відповіді 

до усіх задач, що вимагають письмового розв’язування. 

Виключенням є задачі на побудову. Предметний пока-

жчик завершує підручник. 

Підручник добре ілюстрований. Корольові фотогра-
фії та ілюстрації несуть добре продумане дидактичне 

навантаження і полегшують сприймання та розуміння 

учнями нового навчального матеріалу. Кожен малюнок 

відображає певний математичний зміст, в тому числі й 

художня композиція першої сторінки кожного розділу.  

Вивчення курсу алгебри має непересічне значення 

для загального і математичного розвитку учнів. 

Отримуючи алгебраїчну підготовку, учні мають здо-

бути не лише знання й уміння суто предметного хара-

ктеру, але й досвід їх практичного застосування, зна-

чно розвинути природне математичне бачення та ін-
туїцію, навчитись несуперечливо і доказово міркува-

ти, обирати кращий шлях для розв’язання певної про-

блеми в умовах їх варіативності. А головне – діяти 

швидко і впевнено. 

З огляду на таку постановку цілей навчання, значно 

зростає роль проміжного і підсумкового контролю на 

уроках алгебри. Система контролю має дати поштовх 

до напруженої, наполегливої, а головне, відповідаль-

ної роботи учнів на кожному уроці. 

За канонами дидактики й методики навчання мате-

матики, кожен урок має закінчуватися підведенням 
підсумків. На цьому етапі уроку важливо не лише сти-

сло повторити з учнями основні теоретичні відомості, 

які вивчались упродовж уроку, а й певною мірою уза-

гальнити та систематизувати їх, розставити потрібні 

акценти. Проте в умовах упровадження компетентніс-

ного підходу в освіті, коли на передній план висуваєть-

ся завдання навчити учнів діяти на основі отриманих 

знань, важливо наприкінці уроку головну увагу приді-

лити тим умінням, які опановували учні на уроці. Не 

менш важливо, щоб і самі учні мали змогу пересвідчи-

тися, що за урок вони навчилися виконувати певні ма-

тематичні дії та операції, аналізувати умову задачі та 
розв’язувати її тощо. А це є свідченням того, що учні 

правильно сприйняли навчальний матеріал та усвідо-

мили його. Зрештою, відчування учнем ситуації успіху 

наприкінці уроку виступає добрим підґрунтям для його 

активної наполегливої праці в подальшому.  

Пропоновані завдання експрес-контролю саме на 

це і спрямовані. Вони уміщені в посібнику [5]. Цей 

посібник є першою частиною системи засобів контро-

лю в методичному супроводі підручника [1]. До дру-

гої частини цієї системи входять перевірочні завдан-

ня, які доцільно пропонувати учням для проміжного 

(самостійні роботи), тематичного та підсумкового 

контролю (контрольні роботи). 

Кожна робота експрес-контролю містить по шість 

завдань. Перші чотири завдання – тестові. Тут до ко-

жної задачі наведено чотири відповіді, серед яких 

лише одна є правильною. Учням потрібно обрати 
правильну відповідь серед наведених та записати її 

літеру (А, Б, В чи Г). Ці задачі розв’язуються усно. 

П’ята й шоста задачі є традиційними. Завдання екс-

прес-контролю охоплюють матеріал 1 уроку.  

Наведемо приклад завдань варіанта 1 експрес-

контролю № 1 (тема «Числові вирази») [5]. 

1. Який із даних записів є числовим виразом?   

А. 4х : 2 = 10.   Б. 27 > 4  3. 

В. a + b = b + a.  Г. 5,5 + 2  3,2.  
2. Значенням виразу 2,5 + 10 : 5 є число … 

А. 7,5.            Б. 2,7.             В. 4,5.            Г. 5,5. 

3. Вираз 8 : (5  3 – *) не має змісту, якщо ...*   

А. 3.               Б. 8.                В. 15.             Г. −15. 

4. Для обчислення значення виразу 5 + 2  4 : 32 пер-
шою треба виконати дію: 

А. Додавання.  Б. Множення.  

В. Ділення.   Г. Піднесення до квадрата. 

5. Виконайте дії:  

    1) 4,7 + 5,3;       2) 2,6  2;         3) 18,6 : 0,6. 
6. Виконайте дії: 

1) 
2

1

4

3
1  ;             2) 

5

1
1

3

1
 ;        3) 










9

2
3 ; 

4) 
8

1

7

1
1  ;               5) 5:

3

2
1 . 

Пропоновані самостійні та контрольні роботи є 

другою частиною системи засобів контролю в мето-

дичному супроводі підручника. Вони уміщені в посі-

бнику [6].  

Самостійні роботи позначено СР, а контрольні – 
КР з відповідним номером. Так, запис «СР – 1» озна-

чає «самостійна робота № 1». Номер варіанта позна-

чається аналогічно, наприклад, В – 1.  

Перевірочні роботи в обох посібниках [5; 6] мають 

спільну структуру. Більшість робіт містить по шість 

завдань. Перші чотири завдання – тестові. Тут до ко-

жної задачі наведено чотири відповіді, серед яких 

лише одна є правильною. Учням потрібно обрати 

правильну відповідь серед наведених та записати її 

літеру (А, Б, В чи Г). Ці задачі розв’язуються усно. 

П’ята й шоста задачі в самостійних і контрольних 

роботах є традиційними. Контрольні роботи містять і 
задачу підвищеної складності (6*). Її доцільно пропо-

нувати найсильнішим учням замість задачі 6. 

Завдання самостійної роботи охоплюють матеріал 

3–4 уроків. Контрольні роботи стосуються відносно 

завершеної частини змісту навчання.  

Доцільним є такий розподіл часу для виконання ві-

дповідних робіт: 

- експрес-контроль – 5 хвилин;  

- самостійна робота – 15 хвилин; 

- контрольна робота – 40 хвилин.  



Система оцінювання будується на спільному підході. 

Усі роботи містять обов’язкову частину й додаткову. 

Правильне виконання учнями завдань обов’язкової 

частини свідчить про досягнення ними рівня держав-

них стандартів і загалом оцінюється в 4 бали. Решту 

балів учень може набрати за виконання додаткових 

завдань.  

Загалом, у перевірочних роботах оцінки за завдан-

ня розподілено так, як показано в таблиці 1. В усіх 

роботах обов’язковими є перші чотири завдання.  
 

Таблиця 1. Розподіл оцінок за завдання 

 
Номер завдання 

1 2 3 4 5 6 6* 

Експрес-контроль 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 3 бали 5 балів – 

Самостійна робота 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 3 бали 5 балів – 

Контрольна робота 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 3 бали 4 бали 5 балів 

 

Крім підручника [1] та навчально-методичних по-

сібників для контролю отриманих учнями знань, на-

вичок та вмінь [5; 6], до комплекту входить навчаль-
но-методичний посібник «На допомогу учителю» [7]. 

У ньому подано авторську концепцію підручника з 

алгебри для 7 класу, розкриваються його дидактичні 

особливості, наведено відповідне тематичне плану-

вання, ключі відповідей та детальне розв’язання за-

вдань 5, 6 (6*) для поурочного, проміжного, тематич-

ного та підсумового контролю. Даний посібник є по-

сутнім помічником вчителю математики у плануван-

ні, організації та проведенні уроків з алгебри у 7 кла-

сах загальноосвітніх навчальних закладів.  

Висновки. Навчально-методичний комплект з ал-
гебри для 7 класу побудовано на спільних методоло-

гічних та науково-методичних засадах у відповідності 

до програми з математики для основної школи [4]. 

Реалізація в ньому авторських науково-методичних 

напрацювань дозволяє більш повно врахувати інте-

реси, потреби і здібності учнів, тобто методологічно 

переорієнтувати математичну освіту на особистість 

підлітка. Практичне значення комплекту [1; 5; 6; 7], 

на нашу думку, полягає в навчально-методичному 

забезпеченні шкільної математичної, зокрема алгебра-
їчної освіти, що ґрунтується на сучасних засадах ди-

дактики та теорії і методики навчання математики. У 

комплекті враховуються значення математичної осві-

ти для життєдіяльності особистості, особливості стру-

ктури і компонентів навчальної діяльності учнів на 

різних рівнях змісту, реалізують функції математич-

ної освіти (як елемента допрофільної або професійної 

підготовки), відповідають етапам наукового пізнання, 

посилюють практико-діяльнісну і творчу складові 

змісту освіти, забезпечують його інтеграцію, науко-

вість і прикладну спрямованість, надають пріоритет 
розвивальній функції навчання, відображають досвід 

творчої діяльності, нагромаджений людством у галузі 

математичної освіти, відповідні ціннісні орієнтації.  

 

Роботу виконано за підтримки МОН України 

(держ. реєстрац. номер 0115U000639). 
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