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Освіта є невичерпним джерелом сподівань, надій і мрій, зв'язує минуле, 

сьогодення і майбутнє, надає можливість пізнавати дивовижний світ, 

розвиватися і творити. У цей час складних випробувань Ви, вчителі, 

згуртувалися для дітей – нашого майбутнього. Щиросердно дякуємо вам, 

колеги, що оберігаєте шкільне родинне життя і даєте змогу дітям вчитися та 

відчувати взаємну підтримку. Разом ми переможемо! 

Новий навчальний рік Україна розпочинатиме в умовах військової 

агресії з боку російської федерації, тож ми маємо врахувати питання 

особистої безпеки та безпеки наших учнів, а також розглянути можливість 

організації освітнього процесу в очній, змішаній та дистанційній формі. 

Також, за згодою адміністрації шкіл, можна передбачити екстернат чи 

консультації для учнів, які з певних причин не зможуть приступити до занять 

в Україні і будуть навчатися в школах країн ЄС. 

Звертаємо вашу увагу на рекомендації МОН, «Про підготовку до 

початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному 

році» https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/. 

Віримо у нашу перемогу та спокійно і впевнено робимо нашу спільну 

освітянську справу, бо і на полі бою, і у мирному житті поведінку людини і її 

успішність визначає слово і думка вчителя. 

Звертаємо вашу увагу на посилання на програми, матеріали за якими 

рекомендується працювати у 2022-2023 році: 

сайт МОН України  https://mon.gov.ua/ua; 

сайт НЗО  https://imzo.gov.ua/; 

сайт “Школа в цифрі” https://itschool.odessaedu.net , 

сайт Академії https://ooiuv.odessaedu.net ,  

сайт кафедри методики викладання і змісту освіти 

https://primati.odessaedu.net/uk/site/kafedra.html  

 

У 2022-2023 навчальному році буде продовжено впровадження   

модельних  навчальних програм з математики тільки для 6-х класів пілотних 

закладах загальної середньої освіти, що продовжують брати участь у 

інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня за темою: 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/
https://mon.gov.ua/ua
https://imzo.gov.ua/
https://itschool.odessaedu.net/
https://ooiuv.odessaedu.net/
https://primati.odessaedu.net/uk/site/kafedra.html


базової середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 квітня 2021 року № 406. 

Нагадуємо, що в освітньому процесі заклади загальної середньої освіти 

можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф 

Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною 

комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України. З переліком навчальної літератури, який постійно оновлюється, 

можна ознайомитися на офіційному вебсайті Міністерства https://mon.gov.ua/ 

та на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.  

Також на сайті ІМЗО будуть  доступі електронні версії підручників 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/  

Для викладання математики у 6-9 класах рекомендується 

користуватися програмами попереднього видання  «Математика. 5–9 класи. 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затверджена 

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804  http://surl.li/euwf 

Для 8–9 класи із поглибленим вивченням математики рекомендовано 

«Навчальна програма для поглибленого вивчення математики у 8–9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими наказом МОН 

України від 07.06.2017 № 804 (авт.: М. І. Бурда, М. Ф. Городній, Д. А. 

Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, В. О. 

Швець, М. С. Якір)   

Учні 10-11 класів також навчатимуться за попередніми програмами 

рівня стандарта, профільного та поглибленого рівнів. З ними можна 

ознайомитися на сайті http://surl.li/euwg  

Нагадуємо, що згідно з наказом МОН України від 17.05.2005 № 297 

«Про подолання проявів бюрократизму в освіті» розробка планів 

проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх 

структуру та форму. 

Основним документом при укладанні календарно-тематичних планів є 

програма, проте учитель може використовувати авторське планування із 

зазначеною орієнтовною кількістю контрольних робіт і передбаченою 

кількістю тематичних оцінювань. Рекомендацій МОН України щодо 

кількості тематичних оцінювань із математики в останні роки не було. 

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем 

у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних 

джерел тощо. 

Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно- 

тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною 

справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної 

середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є 

неприпустимим. 

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. 

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 
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діяльності, що підлягали оцінюванню впродовж вивчення теми (окрім оцінки 

за ведення зошитів). Нормативними документами щодо вивчення математики 

не передбачено виставлення семестрової оцінки як середнього 

арифметичного поточних оцінок. Також не передбачено виставлення річної 

оцінки як середнього арифметичного семестрових оцінок. 

При виставленні семестрової / річної оцінки слід ураховувати динаміку 

особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми 

(тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу 

тощо), але завжди на користь учня. 

Також, слід урахувати те, що з метою запобігання перевантаження 

учнів час проведення тематичних (контрольних) робіт визначається 

загальношкільним графіком, складеним заступником директоранавчального 

закладу за погодженням з учителями. Упродовж одного робочого дня учні 

можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї 

дисципліни, а протягом тижня – не більше ніж із трьох. Під час планування 

тематичних робіт у кожному класі необхідно передбачити їх рівномірний 

розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових 

(контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.  

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових оцінок. 

Коригування результатів річного оцінювання здійснюється на 

підставі відповідного звернення учнів (у разі досягнення повноліття), одного 

із батьків або інших законних представників до закладу загальної середньої 

освіти. За результатами повторного семестрового оцінювання (одного або 

двох семестрів) (за умови рекомендацій про проведення коригування 

результатів річного оцінювання спеціально створеною комісією), яке 

проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст 

усіх тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та графіка, що 

затверджується наказом керівника закладу загальної середньої освіти. За 

наслідками коригування результатів річного оцінювання видається 

відповідний наказ керівника закладу. 

Залежно від видів письмових робіт виділяються зошити, які 

зберігаються в класі, та зошити, що зберігаються в учнів. 

Кількість і призначення учнівських зошитів визначається вчителем. 

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити 

чи аркуші, які зберігаються протягом навчального року в закладі загальної 

середньої освіти. 

При перевірці зошитів оцінюється лише правильність записів. 

Почерк, охайність та форма запису не є предметом оцінювання. 

Оцінка за ведення зошитів виставляється у класний журнал, але не 

враховується при виведенні тематичної.  

В умовах очного та дистанційного навчання важливого значення 

набуває використання комп’ютерних засобів навчання (хмарні сервіси, 

електронні освітні ресурси, сервіси Веб 2.0).  



«За результатами опитування вчителів математики визначено найбільш 

популярні засоби, які вони використовують під час дистанційного навчання, 

а саме:  

хмарні сервіси Google: Google Classroom – для спільної роботи з 

класом;  

Google Sheets – таблиці для спільного редагування та ведення журналу 

оцінок;   

YouTube – для перегляду навчального відео;  

Google Forms – для створення опитування;  

Google Docs – для спільної праці з документами;  

Gmail – для спілкування з учнями; електронні освітні ресурси та 

сервіси Веб 2.0:  

Zoom – для проведення онлайн-занять,  

створення опитування на платформі «Всеосвіта»;  

створення опитування на платформі «На урок» (http://surl.li/xfwk). 

Перевагою цифрових засобів навчання є зручність, простота 

використання, швидкий доступ до своїх матеріалів із будь-якого засобу за 

умови наявності доступу до мережі Інтернет. 

Бажаємо успіхів, натхнення і наснаги! Все буде Україна! 

http://surl.li/xfwk

