
Методичні рекомендації щодо ущільнення програми з математики у 

зв’язку з введенням карантину 

З метою виконання навчальної програми з математики у 5-11 класах та 

збереженням якості знань учнів рекомендуємо ущільнити навчальну 

програму до кінця 2019-20 навчального року наступним чином:  

5 клас (математика) 

На вивчення тем «Множення десяткових дробів» та «Ділення десяткових 

дробів. Розв’язування текстових задач на дії з дробами» за програмою 

виділено 11 год. Рекомендується скоротити до 9 годин, а саме об’єднавши 

уроки з виконання множення та ділення десяткових дробів. При цьому не 

бажано зменшувати кількість годин на розв’язування задач. 

При вивченні тем «Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа.» та 

«Знаходження числа за його відсотками.» зменшити кількість годин з 6 до 5 

годин. 

При вивченні теми «Середнє арифметичне, його використання для 

розв’язування задач практичного змісту. Середнє значення величини» 

зменшити кількість годин з 4 до 3. Також на 1 годину зменшити загальну 

кількість годин, яка пропонується для узагальнення та систематизації знань 

учнів з теми «Дробові числа і дії з ними» (з 6 годин до 5 годин). 

При вивченні теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу та 

розв’язування сюжетних задач із реальними даними» зменшити кількість 

годин із 30, які пропонуються за програмою до 26 годин. 

6 клас (математика) 

При вивченні теми «Властивості додавання і множення раціональних 

чисел», «Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення» зменшити 

кількість годин з 6 до 5. 

При вивченні теми «Рівняння. Основні властивості рівнянь» зменшити 

кількість годин з 4 до 3. 

При вивченні тем «Перпендикулярні та паралельні прямі», «Координатна 

площина», «Приклади залежностей між величинами» зменшити кількість 

годин з 5 до 4. 

На повторення та систематизацію за програмою відводиться 30 годин. Їх 

рекомендується зменшити до 25 годин. 

7 клас (алгебра) 

При вивченні теми «Лінійні рівняння та їх системи» з пропонованих за 

програмою 18 годин зменшити до 16 годин. 



При повторенні та систематизації навчального матеріалу з 8 годин, що 

пропонуються за програмою, зменшити до 6 годин. 

7 клас (геометрія) 

З теми «Коло і круг» пропонується зменшити кількість годин з 8 до 7, і на 

3 години зменшити тему «Повторення і систематизація навчального 

матеріалу» ( з 16 годин до 13 годин) 

8 клас (алгебра) 

При вивченні теми «Квадратні рівняння» пропонується зменшити кількість 

годин з 16 до 14 і на 2 години зменшити «Повторення і систематизацію 

навчального матеріалу» ( з 14 годин до 12 годин). 

8 клас (геометрія) 

При вивченні теми «Многокутники. Площі многокутників» зменшити 

кількість годин з 12 до 10, за рахунок розв’язування задач на знаходження 

площ многокутників (прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, 

трапеції). На 2 години пропонується зменшити кількість годин, які відведено 

на повторення і систематизацію матеріалу (з 7 годин до 5 годин). 

9 клас (алгебра) 

При вивченні тем «Числові послідовності» можливе зменшення годин з 10 

до 9 годин, а саме при знаходженні сум арифметичної та геометричної 

прогресії (не 3 уроки, а 2). 

При вивченні теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та 

статистики» зменшити кількість годин з 8 до 7, за рахунок зменшення 

кількості уроків, що пропонуються на вивчення способів подання даних та їх 

обробки» 

Також при повторенні і систематизації матеріалу за рік рекомендується 

зменшити кількість годин з 12 до 10. 

9 клас (геометрія) 

Рекомендується зменшити кількість годин при повторенні та 

систематизації матеріалу з 18 годин до 14 годин, а саме замість 

пропонованих 6 годин, лише 4 години повторювати матеріал геометрії 7-8 

класу, та по 1 годині (замість 2) теми «Довжина кола. Площа круга» та 

«Вектори на площині». 

10 клас 

Алгебра і початки аналізу 



З теми 3 «Похідна та її застосування» пропонуємо використовувати 

задачний матеріал, який об’єднує в одному завданні основні змістовні 

вимоги щодо застосування умов зростання й спадання функцій, знаходження 

екстремумів функцій, навчання побудови графіків функцій за допомогою 

похідної, знаходження найбільшого і найменшого значень функцій на 

проміжках. 

Геометрія 

З теми 3 «Координати і вектори» рекомендуємо активно використовувати 

методичний ресурс аналогії теоретичного й практичного матеріалу, 

передбаченого для опанування учнями в 10 класі, з відповідними розділами 

курсу планіметрії основної школи. Звернемо увагу на те, що чинні програми 

для 10 класу (рівень стандарту) практично не передбачають продукування 

принципово нових задачних ситуацій, які можуть створити утруднення для 

учнів. 

11 клас 

Чинні програми передбачають протягом останніх 7-9 навчальних тижнів 

організацію повторення, узагальнення та систематизацію навчального 

матеріалу, розв’язування задач. Рекомендуємо залучати учнів випускних 

класів до самостійного розв’язування завдань ЗНО з математики за минулі 

роки. https://test-center.od.ua/ 

Рекомендуємо активно використовувати онлайн-платформи з розміщеним 

вітчизняним навчальним контентом належної науково-методичної якості 

(https://www.eduget.com/ та ін.). 

https://detector.media/production/article/175436/2020-03-11-kiivska-vlada-

zapuskae-teleuroki-cherez-karantin-dopovneno/ 

https://besmart.study/ 
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