Робочий зошит з української мови містить різноманітні вправи та завдання, які охоплюють матеріал
чинної програми Міністерства освіти і науки України для
7-го класу. Учитель може використовувати зошит як для
колективної, так і для індивідуальної роботи з учнями.
Завдання мають різнорівневий характер, що сприятиме
диференційованому навчанню. Кожна тема закінчується
підсумковою роботою з трьохрівневими завданнями.
Рідна мова. Тематичний тестовий зошит. 7 клас.
Ткачук Т.П.
У пропонованому посібнику подано тестові завдання
для перевірки засвоєного матеріалу з курсу української мови
для 7-го класу. Зміст завдань відповідає чинній програмі з
української мови та вимогам Міністерства освіти і науки
України щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів. Усі тести мають три рівні складності. Для зручності проведення підсумкових робіт кожне з тестових
завдань запропоновано у двох варіантах.
Українська мова.Тестові завдання
для перевірки знань. 7 клас.
Домарецька Г.А.
Посібник «Тестові завдання для перевірки знань.
7 клас» призначено для контрольного оцінювання знань і
умінь учнів у 7-му класі. Крім завдань, поданих у форматі
незалежного оцінювання, у посібник включено граматичні
завдання, роботу з текстом, творчі роботи. Запропоновано 4 варіанти тестів до кожної теми.
Українська мова.
нестандартні уроки з теми «прислівник». 7 клас.
Боднар О.С.
Пропонований посібник містить конспекти нестандартних уроків з української мови у 7-му класі з теми «Прислівник». Розробки уроків об’єднані комунікативною темою
«Лицарі України». Характерною рисою конспектів є використання такої форми навчання, як робота в групах, коли
учні самостійно досліджують теоретичний матеріал з
мови. Посібник призначений для вчителів загальноосвітніх
шкіл та студентів педагогічних навчальних закладів.
Уроки рідної мови. 7 кл.
Златів Л.М.
У посібнику подано розробки уроків української мови для
7-го класу. Словесник знайде у посібнику контрольні роботи й
тестові завдання для атестації учнів з усіх видів мовленнєвої
діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма. З метою
оптимізації процесу пізнання застосовано різні засоби, прийоми та методи, як традиційні, так і нетрадиційні.
На CD-диску вміщено музику, начитку текстів, підбір фотоілюстрацій, інтерактивні вправи тощо.
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Відбір підручників проводиться на сайті репозитарію ua.lokando.com
Послідовність ваших дій:

1. Зайдіть на сайт репозитарію ua.lokando.com
2. Клацніть «Конкурс підручників»
3. Оберіть клас (4 або 7)
4. Оберіть предмет
5. Виберіть підручник, за яким будете навчатися
6. На сторінці вашої школи в репозитарії, використовуючи
логін і пароль школи, директор здійснить замовлення вибраних вчителями підручників.
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Ющук І.П.
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Ткачук Т.П.

Пропонований підручник у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета «Українська мова» відповідно до навчальної програми МОН України, розробленої
на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Він відповідає психолого-педагогічним особливостям семикласників, передбачає вивчення
мовних одиниць і явищ на матеріалі тексту й застосування мовних знань у процесі
побудови письмових та усних зв’язних висловлювань.
Змістове наповнення підручника методологічно обґрунтовано та виразно
структуровано за розділами та параграфами. Дидактичні прийоми, використані у
викладі навчального матеріалу, забезпечують достатній рівень розуміння та усвідомлення учнями теоретичних знань. Усі наукові поняття відображають сучасний
стан лінгвістичної термінології, водночас визначення мовних термінів не перевантажені зайвими абстракціями. Адже основне в оволодінні мовою — не зазубрювання правил, а прагнення зрозуміти їхню суть, логіку, проникнення в логічно побудовану структуру української мови.
До теоретичного матеріалу у підручнику дібрано цікавий та змістовний дидактичний матеріал, схеми, таблиці, ілюстрації, що дає змогу семикласникам чіткіше уявити і швидше запам’ятати потрібний матеріал.
Заслуговує на увагу дібраний текстовий матеріал до вправ і завдань: зразки з
української та світової класики, тексти народознавчого спрямування, уривки з науково-популярних видань, народні прислів’я, фразеологізми, загадки, казки, що сприяє розвитку особистості учнів, їх громадянському та патріотичному вихованню.
Цікавість учнів викличуть вправи з ключами, які уможливлюють самостійну
перевірку виконаних завдань, спонукають до пошуку правильної відповіді, а самі
ключі – це вислови відомих людей, афоризми, назви літературних творів, що має
виховний потенціал, є емоційно навантаженим.
Наявність додаткових відомостей (музика, начитка текстів, підбір фотоілюстрацій, інтерактивні вправи), які можна відкрити у pdf-файлі або скористатися
CD, що входить у комплект до підручника, урізноманітнює процес вивчення мовного матеріалу.
У кінці підручника вміщено відповіді до деяких вправ, що створює сприятливі умови для самоперевірки, а також короткі завдання у вигляді тестів «Перевірте себе», що охоплюють весь теоретичний матеріал підручника, з метою самоконтролю учнів.
Надбанням підручника є «Альманах», який наскрізно пронизує його і послідовно сприяє виховному та навчальному процесові.
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Українська мова. Робочий зошит. 7 клас.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
http://www.bohdan-digital.com/nmk/

І. П. Ющук
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Тема уроку

Формулювання
проблемного
завдання

Пізнавальне
завдання до
вправи
Урок розвитку
зв’язного
мовлення

Умовні позначення
Теоретичний
матеріал

Теоретичний матеріал
Розвиток мовлення

Теоретичний
матеріал

Ключ до вправи
Прослухати!
Фотоілюстрація
Прослуховування
тексту

Інтерактивна вправа
*
**

Відповідь до вправи подано у кінці підручника
Значення слова подано
у кінці підручника

Підручник містить електронні
додатки, які можна відкривати в
pdf-файлі або CD, що входить у
комплект до підручника.

Фотоілюстрація
Електронний
додаток

Відповідь до вправи
подано у кінці
підручника

Творче
завдання

