
Методичні рекомендації  

щодо планування викладання математики у закладах загальної середньої 

освіти у 2020/2021 навчальному році 

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з реалізації 

права на освіту, створення можливостей для рівного доступу українських 

школярів до сучасної та якісної математичної освіти, формування у них 

належного рівня математичної компетентності, враховуючи результати 

міжнародного дослідження якості освіти PISA щодо математичної 

компетентності здобувачів базової середньої освіти в Україні, указом 

Президента України В.Зеленського №31/2020 від 30 січня 2020 року, 

2020/2021 навчальний рік оголошено Роком математичної освіти в 

Україні. 

Обов’язкова державна підсумкова атестація у формі ЗНО з математики, 

забезпечення якісного вивчення математики, відкриття Музею науки – ці 

та інші заходи передбачено планом проведення Року математичної освіти 

в Україні у 2020/2021 навчальному році, ухваленим Урядом 25 червня 

2020 року. 

У листі МОН № 1/11-5966 від 1.07.2019 р. визначено, що реформування 

загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту освіти, що має 

ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах 

до навчання, а саме головне – орієнтуватися на здобуття учнями умінь і 

навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у 

професійній діяльності, особистому житті, громадській активності. 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів,  

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017                 

№ 804, була укладена на компетентнісній основі. Розставлені наголоси на 

формування практичних навичок для подальшого їх застосування в 

реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного 

матеріалу без можливості його застосування на практиці. 

Весь курс математики спрямований не лише для розвитку математичної 

компетентності, а й інших ключових компетентностей. У навчальних 

програмах наведено таблиці з переліком ключових компетентностей, та 

завданнями, покладеними на математику для їх розвитку. 

Також значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, а саме: 

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність». 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 
розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях. 

Безперечно основним засобом імплементації наскрізних ліній у 

математику є вибір задач. Також це можливо за рахунок виконання 



навчальних проектів, під час виконання яких учні повинні працювати 

групами, розділяти ролі, вчитись взаємодіяти в колективі, шукати та 

аналізувати інформацію, презентувати власні напрацювання на загал.  
Зміст навчального матеріалу з математики структуровано за темами 

відповідних навчальних курсів із визначенням мінімальної кількості годин 

на їх вивчення. На початку кожного класу вказано кількість годин, які 

вчитель, на власний розсуд може витратити на систематизацію та 

повторення матеріалу на початку та в кінці року, збільшення кількості 

годин на кожну із вказаних тем, зокрема для внесення змін до 

орієнтовного календарно-тематичного плану.  

Представлені рекомендації мають загальний та попередній характер 

та будуть уточнені після отримання відповідного листа від 

Міністерства освіти і науки України. 

Кінець 2019-2020 навчального року, а саме березень-травень, у зв’язку з 

пандемією українські школярі навчалися дистанційно, на «віддалені».                     

За попередніми даними, епідеміологічна ситуація показує, що і початок 

нового 2020-2021 навчального року скоріш за все буде починатися у 

такому ж режимі. 

Задача вчителів правильно скорегувати повторення програмного 

навчального матеріалу, який учні вивчали на «віддалені».  

Для учнів, які закінчили у 2019-2020 навчальному році початкову школу 

та будуть продовжувати навчання у 5 класі, бажано впродовж 8-10 уроків 

провести корекційне узагальнююче повторення курсу математики 4 класу, 

виходячи з того, що ці діти  на початок навчального року повинні вміти:  

- читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона; 

- називати компоненти арифметичних дій і читати найпростіші 

числові вирази (сума, різниця, добуток, частка); 

- виконувати усні і письмові обчислення в межах 100 на всі 

арифметичні дії; 

- виконувати письмові обчислення: додавання і віднімання в 

межах мільйона, множення і ділення на одно та двоцифрові числа; 

- знаходити значення числового  виразу на 3-4 арифметичні дії; 

- розв′язувати рівняння ускладненої структури з однією 

змінною; 

- виконувати підбір значень змінної у нерівностях; 

-  розв’язувати прості текстові арифметичні задачі, пов’язані з 

відношенням більше (менше): задачі на збільшення (зменшення) 

числа на кількість одиниць ( в кілька разів), задачі на різницеве або 

кратне порівняння чисел на складені задачі на 3-4 дії; 

- розв’язувати складені задачі, в яких використовується 

залежність між величинами (швидкістю, часом і відстанню при 

рівномірному прямолінійному русі; ціною, кількістю і вартістю 

товару; площею прямокутника і довжинами суміжних сторін); 



- розпізнавати і зображати (на папері в клітинку за допомогою 

циркуля і лінійки) геометричні фігури – точку, відрізок, промінь, 

пряму, ломану, кут,  коло, круг, квадрат, прямокутник, трикутник; 

- вимірювати довжину відрізка, довжину ломаної; 

- креслити відрізок заданої довжини; 

- обчислювати периметр многокутників; площу прямокутника і 

квадрата. 

- обчислювати периметр многокутників; площу прямокутника і 

квадрата. 

Вчитель складає календарне планування повторення на свій розсуд. 

Для учителів математики, які викладають предмет у 6-11 класах, для 

зручності, пропонуємо скористатися орієнтовною таблицею повторення 

вивченого матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клас 

навчання 

Предмет 

навчання 

 

 

Зміст навчального 

матеріалу, який вивчався в минулому році на «віддалені» 

Орієнтовна  

к-ть годин, 

якими можна 

скористатися 

6 клас математика Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових 

дробів. Округлення десяткових дробів. 

Арифметичні дії з десятковими дробами. 

Відсотки. 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини 

20 

 

7 клас математика Додатні та від’ємні числа, число нуль. 

Координатна пряма. 

Протилежні числа. Модуль числа. 

Цілі числа. Раціональні числа. 

Порівняння раціональних чисел. 

Арифметичні дії з раціональними числами. 

Властивості додавання і множення раціональних чисел. 

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. 

Рівняння. Основні властивості рівнянь. 

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки 

і косинця. 

Координатна площина. Приклади графіків залежностей між 

величинами. 

16 
(з розрахунку 

годин з алгебри 

та з геометрії) 



8 клас алгебра Лінійне рівняння з однією змінною. Лінійне рівняння з двома змінними 

та його графік. 

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. 

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: 

графічним способом; способом підстановки; способом додавання. 

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач 

8 

8 клас геометрія Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. 

Нерівність трикутника.  

Сума кутів трикутника.  

Зовнішній кут трикутника та його властивості. 

Коло. Круг. 

Дотична до кола та її властивість. 

Основні задачі на побудову:  

- побудова трикутника за трьома сторонами; 

- побудова кута, що дорівнює даному; 

- побудова бісектриси даного кута; 

- поділ даного відрізка навпіл; 

- побудова прямої, перпендикулярної до даної. 

Коло, описане навколо трикутника. 

Коло, вписане в трикутник 

 

8 



9 клас алгебра Квадратні рівняння. 

Формула коренів квадратного рівняння. 

Теорема Вієта. 

Квадратний тричлен.  

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. 

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. 

Квадратне рівняння та рівняння які зводяться до квадратних, як 

математичні моделі прикладних задач 

8 

9 клас геометрія Розв’язування прямокутних трикутників. 

Многокутник та його елементи. 

Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола. 

Поняття площі многокутника. 

Площі прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції 

8 

10 клас 

(рівень 

стандарт) 

алгебра Числові послідовності.  

Арифметична та геометрична прогресії, їх властивості. Формули n-го 

члена арифметичної та геометричної прогресій.  

Формули суми перших n членів арифметичної та геометричної прогресій. 

Основні правила комбінаторики.  

Частота та ймовірність випадкової події.  

Початкові відомості про статистику.  

Способи подання даних та їх обробки 

4 



10 клас 

(рівень 

стандарт) 

геометрія Розв’язування трикутників. 

Правильний многокутник, його види та властивості.  

Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола. 

Довжина кола. Довжина дуги кола. 

Площа круга та його частин 

Переміщення (рух) та його властивості. 

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. 

Рівність фігур 

4 

11 клас, 

рівень 

стандарт 

алгебра та 

початки 

аналізу 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. 

Правила диференціювання. 

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. 

Екстремуми функції. 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх 

графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 

4 

11 клас, 

рівень 

стандарту 

геометрія Прямокутні координати в просторі. 

Координати середини відрізка. Відстань між двома точками. 

Вектори у просторі. Операції над векторами. Формули для обчислення 

довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками. 

Симетрія відносно початку координат та координатних площин 

4 



 


