
 1 

В.В.Грінчук, завідувачка НМЛ математики та інформатики кафедри природничо-
математичних дисциплін та інформаційних технологій ООІУВ 
 
Викладання математики у 2016/2017 навчальному році у загальноосвітні навчальних 

закладах 
 

Навчання математики у 2016/2017 навчальному році  буде здійснюватися за 

програмами: 
 у 5-8 класах – за навчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої 

освіти). Математика, автори: М. І. Бурда, Ю.І.Мальований, Є. П.  Нелін, Д.А. 
Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М. В.Чемерис, М.С.Якір, розміщеною на 

сайті www.mon.gov.ua; 

 у  9 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися  за 

програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ,2005 р., у науково-
методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.); 

 у 10-11 класах – за програмами, надрукованими у навчально-методичному 

посібнику „Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного 

навчання (у двох частинах), видавництво „Ранок”, Харків,2011 р; 

 у 8-9 класах (поглиблене вивчення) – за програмою «Математика. 8-9 класи. 
Програма для класів з поглибленим вивченням математики», надрукована в 
Інформаційному збірнику МОН України, 2008.– №16-17, розміщена на сайті Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua. 
Зауважимо, що програма поглибленого вивчення математики розрахована на 

вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмета 

(навчальні заклади, які розпочали вивчення математики у 8 класі  на поглибленому 

рівні, продовжують  поглиблене вивчення у 10-11 класах). 
Методичне забезпечення викладання математики 
 Для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що 

містяться у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.13 № 1/9-368 «Про 

організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних 

закладів  і вивчення базових дисциплін в основній   школі», ознайомитись з якими   можна 

на сайті МОН (http://www.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/ methodical-recommendations/),   
методичні рекомендації щодо викладання математики у 5 класі розміщені на сайті  
deltamatem.km.ua. та рекомендації ООІУВ «Про викладання математики у 5-х  класах в  

2012-2013 навчальному     році». 

 Для учнів  6-х класів чинними залишаються  методичні рекомендації ООІУВ «Про 

викладання  математики у 6-х класах в 2014-2015 навчальному році». 

 Для учнів  7-х класів чинними залишаються  методичні рекомендації ООІУВ «Про 

викладання  математики у 7-х класах в 2016-2017 навчальному році». 

 Для учнів 8-х класів, які в  2016-2017 навчальному році починають вивчати 

математику за Новим Державним стандартом рекомендуємо користуватися  методичними   

рекомендаціями ООІУВ «Про викладання математики у 8-х класах у 2016-2017  
навчальному році.» 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/
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 Для учнів 9-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі 

Міністерства освіти і науки України від 01.06. 2012 року № 1/9-426 «Щодо інструктивно-
методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник  Міністерства  

освіти і науки, молоді та спорту України  №№ 17-22, 2012 рік). 
       У 10-11 класах вивчення математики диференціюється  за чотирма програмами: 

рівень стандарту, академічний, профільний рівні та поглиблене вивчення математики. 
Програма рівня стандарт реалізується  у класах суспільно-гуманітарного напряму 

(крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного 

напрямів та технологічного профілю – вивчається предмет «Математика». 
     Зауважимо, що у випадку використання варіативної складової на збільшення годин 

на вивчення математики в даних класах, не рекомендуємо переходити з рівня стандарт 

на академічний рівень  в 10 класі, якщо у 11 класі на вивчення математики не виділяється 

5 годин. 
      При збільшення кількості годин на вивчення математики розподіл годин фіксується 

у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його 

заступником. Учитель самостійно вирішує питання щодо збільшення годин на вивчення 

тем у порівнянні з передбаченими навчальною програмою й записує проведені уроки на 

сторінках класного журналу, відведених для цього предмета. 
      Рішення про розподіл годин відповідно Положення про загальноосвітній заклад  

приймає навчальний заклад, використовуючи варіативну складову Типових планів на 

запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації, 

враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, 

матеріально-технічну базу та бажання учнів. 
      За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором може 

здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі. 
       Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи 

груп учнів. У класному журналі (у випадку відсутності  вільних сторінок – в окремому 

журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття та ведеться  облік 

відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням 

педагогічної ради. 
Програми забезпечення варіативної складової знаходяться у збірнику програм ( І та  

ІІ частини), видавництво „Ранок”, Харків, 2011 р. 
Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства 

освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання 

письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 
класах» (окрім кількості контрольних робіт). 

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом 

Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 р.                    № 1/9-651 «Про обсяг і 

характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 
Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства 

освіти і науки України від 03.06.2008р. № 496 «Інструкція з ведення класного журналу 

учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ». 
Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики   здійснюється 

відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

Local%20Settings/Temp/Rar$DI91.256/вимоги%20до%20виконання%20письмових%20робіт.doc
Local%20Settings/Temp/Rar$DI91.256/лист%20про%20дом%20завд.doc
Local%20Settings/Temp/Rar$DI91.256/інструкція%20%20ведення%20класного%20журналу.doc
Local%20Settings/Temp/Rar$DI91.256/про%20затвердження%20критеріїв%20оцінювання.doc
Local%20Settings/Temp/Rar$DI91.256/про%20затвердження%20критеріїв%20оцінювання.doc
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України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з 

математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального 

плану» (додаток 11). 
Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів 

інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого 

навчального плану закладу. 
Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з 

факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому 

(спеціальному) журналі. 
Методичну роботу з педагогічними кадрами в містах і районах області 

рекомендуємо спрямовувати на: 
 підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного 

працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, 

досягнення позитивних результатів навчального процесу; 

 організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з 

оновленням змісту математичної освіти; 

  методику організації корекційної роботи  з учнями на уроках математики.  

 формування математичних компетенцій учнів на уроках математики 

  формування патріотичного виховання на уроках математики 

   використання новітніх інформаційних технологій, електронних     підручників, 

програмних засобів навчання; 
Звертаємо увагу методистів та вчителів на форми корекційної роботи, які доречно 

використовувати на різних етапах навчання.  
1. Індивідуальна корекція. При індивідуальній корекції  знань, умінь та навичок з 

математики  кожен учень  отримує власне завдання,  яке він виконує, користуючись 
опорними конспектами  або допомогою вчителя.  
2. Групова корекція. При проведенні такої корекції  клас  об’єднується у групи  за 
схожістю допущенних  помилок. Учасникам груп  пропонуються завдання, сформовані в 

залежності  від характеру допущенних  помилок, при  розв’язуванні  яких учні  
користуються опорними конспектами, консультуються з учителем,  здійснюють 
взаємодопомогу.  
3. Фронтальна корекція. Фронтальна корекція припускає  наявність недоліків у всього 

класу,  помилки,  які  допустили всі учні. У такому  випадку завдання  пропонуються 
всьому класу. Вчитель з метою саморефлексії доопрацьовує навчально-методичне 

забезпечення теми та методику її викладання. 
Обдарованих учнів рекомендуємо залучати до участі у: 

– ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики; 
– Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України; 
Інтернет-ресурси для вчителів математики: 

http://www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 
http://www.teacher.at.ua Методична скарбничка 

Local%20Settings/Temp/Rar$DI91.256/7.орўїн.вимоги%20математика.doc
http://www.mon.gov.ua/
http://www.teacher.at.ua/
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http://sites.google.com/site/matematikaonlajn Математика в школі он-лайн 
http://www.matholymp.org.ua Математичний олімпіадний рух 
http://www.math.ru Матеріали з математики в Єдиній колекції 

цифрових освітніх ресурсів 
http://www.bymath.net  Вся елементарна математика 
http://www.formula.co.ua Математика для школи 
http://www.problems.ru Задачі (допомога при підготовці гуртків та 

факультативних занять у школі) 
http://www.olimpiada.ru  Математичні олімпіади для школярів. 
http://www.kvant.info; http://kvant.mccme.ru  Науково-популярний фізико-математичний 

журнал «Квант». 
http://www.ukrtym.blogspot.com/ Турнір юних математиків 
http://www.etudes.ru Математичні етюди 
http://mathworld.ru/about  Світ математики 
http://yroki.at.ua/ Творчий вчитель математики 
http://www.primati.odessaedu.net Сайт кафедри природничо-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій 
http://www.ooiuv. odessaedu.net Сайт Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів 
 
 
 
 

http://www.matholymp.org.ua/
http://www.math.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.kvant.info/
http://kvant.mccme.ru/

