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Він укладений на базі:

1. Державного стандарту базової середньої

освіти.

2. Основного ядра освітніх програм, що склалося

у вітчизняній школі за останні кілька десятиліть.

3. Висновків та рекомендацій ретроспективних і

перспективних педагогічних досліджень.



Головною метою навчання вважається всебічний 
розвиток школярів засобами предмета —
здібностей, нахилів та ключових 
компетентностей, відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологічних особливостей.

Тому навчання математики спрямовується на: 
усвідомлення учнями значення математики для 
суспільного й культурного прогресу, ставлення до 
математики як до частини загальнолюдської 
культури, у тому числі через ознайомлення з 
історією та еволюцією математичних понять, 
ідей і методів.



Реалізація цієї спрямованості є ключовою особливістю і відмінністю нашого

підручника. Це відображено на обкладинці, виконаної на тлі знаменитої фрески

Рафаеля "Афінська школа", потім проявляється у заставках до кожного розділу, у

сторінках історії на початку або в кінці розділу, а також у вправах і задачах з

історичним підтекстом.



Неодмінними умовами для ефективного навчання математики в сучасних умовах є:

1) адекватна мотивація до навчання;

2) розвиток навчально-пізнавального інтересу;

3) модернізовані форми і методи навчання.

Тому підбір і структурування навчального матеріалу та організаційні форми його подачі на

уроках і в домашніх завданнях передбачають:

описи походження математичних понять і термінів та їхнього застосування для моделювання

реальних ситуацій,

завдання на застосування математичних засобів для аналізу різноманітних явищ у природі,

суспільстві та в практичній діяльності людини, а також на пошук оптимальних та інноваційних

стратегій у педагогічно змодельованих завданнях на основі реальних економічних, екологічних та

фінансових ситуацій.

Останній меті, зокрема, служать спеціальні уроки-практикуми, що подаються в кінці кожної

теми.

Ось декілька таких уроків:

❖ Найбільший у світі пором Осло-Фіорд (тема 1);

❖ Мандруємо Україною (тема 2);

❖ Майже космічний політ на повітряній кулі (тема 5):

❖ Робот Леонардо (тема 7);

❖ Будинки на воді і під водою (тема 6).



Наведемо для прикладу урок-практикум до теми 8 "Звичайні дроби". 

Тема уроку пов'язана з дуже актуальною для сучасності темою утилізації пластикової тари.



Основний зміст математики 5-го класу, як уже зазначалося і як легко побачити 

зі змісту підручника, є традиційним для нашої школи протягом багатьох десятиліть:





У структуруванні змісту є дві істотні відмінності:

1. Перший розділ підручника повністю присвячується повторенню вивченого з математики у

початковій школі, у тому числі з метою педагогічної та психологічної адаптації учнів до нових умов

навчання.

2. Геометричний матеріал згруповано у два окремих розділи, що дає змогу повніше представити

його загальноосвітнє і практичне значення.

Тут особлива увага приділяється завданням на побудову та вимірювання, які, крім практичного

спрямування, розвивають логічне мислення, просторову уяву, сприяють розвитку творчих

здібностей дітей.

Подаються також описи практичного вимірювання відрізків, відстаней, кутів, а також площ та

об'ємів. Ось, наприклад, ілюстрації до сучасних практичних способів вимірювання довжин ліній та

колишні способи вимірювання кутів:



Найбільшою турботою авторів при укладанні підручника була мотивація учнів до

навчання і стимулювання їхнього пізнавального інтересу.

Кожний розділ розпочинається зрозумілим учневі, цікавим і до певної міри

інтригуючим описом його змісту. Наприклад:



Велика, якщо не найбільша, увага була приділена оновленню та осучасненню

задачного матеріалу. Для того, аби він був цікавим для теперішнього школяра та

школярки, в наших завданнях часто "діють" роботи-всюдилази і рятувальники,

роботи-трансформери і спринтери, роботи-землекопи і вантажники, а також реальні

фермери і підприємці, герої казок і мультфільмів, які долають відстані на

електричному самокаті, гіроскутері чи моноколесі, рятують і риють тунелі, вантажать

і перевозять, вирощують урожай і розраховують прибутки. Учні та учениці за

допомогою розрахунків переконуються, який багатий і різноманітний світ довкола і як

важливо всьому цьому вести облік. А для пожвавлення уяви подається багато

картинок. Без цього в теперішній час уже обійтися неможливо.



До кожного тематичного блоку подаються запитання для самоперевірки, усні вправи та 

задачі, розміщені в порядку підвищення складності і розділені на два рівні — базовий 

та підвищений. Виокремлені також задачі, що рекомендуються для домашньої роботи. 

В кінці розділу подається тематична контрольна робота, завдання якої за формою, 

а часто й за змістом наближені до задач ЗНО.



Підручник завершується розділом на повторення, який містить 7 тематичних

добірок задач, кожна з яких завершується тестовим завданням для самоперевірки.

Учні також можуть самостійно пройти тест-контроль по будь-якій із тем

підручника, скориставшись посиланнями за допомогою QR-кодів. У цей самий

спосіб їм буде також доступний наш електронний додаток "Готуємося до

математичних турнірів".

Сподіваємося, що наші вчителі належно оцінять як 

спадкоємність, так і новації, які ми з усіх сил намагалися втілити 

у своєму підручнику, аби учням за ним було цікаво вчитись, а 

вчителям —результативно вчити.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


