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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Цілі навчання математики 

Цілі навчання математики в середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах визначені Державним стандартом 

загальної середньої освіти у галузі “Математика”, державною 

програмою з математики і передбачають: 

 формування у учнів математичних знань як 

невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної 

умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі 

ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як 

універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу 

моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої 

дійсності; 

 інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього 

логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, 

класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, 

діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих 

міркувань тощо; 

 опанування учнями системи математичних знань і 

вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також 

необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння 

іншими шкільними предметами та продовження навчання; 

 економічне, екологічне, естетичне, громадянське 

виховання та формування позитивних рис особистості. 

Курс математики основної школи є складовою у системі 

неперервної математичної освіти, яка узгоджена з курсом 

початкової та старшої школи. 

Запропонована програма складена на основі 

гуманітарної орієнтації навчання математиці, що означає 

постановку акценту на особистості дитини. Цим визначається 

перехід від принципу “уся математика для всіх” до уважного 

обліку індивідуальних параметрів особистості – для чого 
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конкретному учневі потрібна і буде надалі потрібна 

математика, у яких межах та на якому рівні він хоче й може її 

опанувати, інакше кажучи, перехід до конструювання курсу 

“математики для кожного”. 

Відповідно до цього головною метою навчання 

математики стає не власне засвоєння знань, а формування 

готовності до саморозвитку, тобто якостей мислення і якостей 

особистості, необхідних для повноцінного функціонування 

людини в сучасному суспільстві, для динамічної адаптації її до 

цього суспільства. 

Це означає, насамперед, організацію індивідуальної 

діяльності учня для пізнання й усвідомлення навколишнього 

світу, діяльності, у результаті якої формуються особистісні 

якості – розвиваються мислення та мовлення, почуття й емоції, 

воля і цілеспрямованість, творчі здібності та мотиви діяльності. 

Навчальний процес має бути спрямований на формування 

загальнокультурних, громадянських, соціальних, здоров’я-

зберігаючих компетентностей та вміння навчатися. 

Таким чином, з погляду пріоритету розвивальної 

функції навчання знання перестають бути самоціллю, а стають 

базою для організації повноцінної інтелектуальної діяльності 

учнів. Разом із тим, це не означає зниження рівня математичної 

підготовки. Навпаки, самостійне “добування” учнями знань 

забезпечує більш свідоме та глибоке засвоєння навчального 

матеріалу, створює умови, за яких практично всі школярі 

опановують необхідний мінімум, а більш обдаровані учні 

одержують можливість повноцінно розвивати й реалізувати 

свої здібності. 

Отже, цілями навчання математики в даному курсі є: 

1)формування мислення через навчання діяльності: 

умінню адаптуватися всередині визначеної системи щодо 

прийнятих у ній норм (самовизначення), усвідомлено будувати 
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свою діяльність з досягнення мети (самореалізації) й оцінювати 

власну діяльність і її результати (рефлексії); 

2) формування системи цінностей та її проявів в 

особистісних якостях; 

3)формування уявлень про математичний метод 

дослідження реального світу, роль і місце математики в системі 

наук; 

4)оволодіння математичними знаннями, які 

забезпечують включення учнів у діяльність на уроках 

математики, суміжних предметах і в практичному житті. 

Характеристика навчального змісту 

і особливостей його реалізації 

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі 

в основній школі є:  

 продовження розвитку уявлень про число, 

формування обчислювальних навичок та застосування їх до 

розв’язування задач; 

 розширення математичного апарату, засвоєного в 

початковій школі; 

 формування навичок і умінь тотожного перетворення 

виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та 

застосування їх до розв'язування задач;  

 формування уявлення про функцію як математичну 

модель; 

 вивчення геометричних фігур на площині, розвиток 

просторових уявлень і уяви; 

 формування уявлень про геометричні величини та 

навичок і умінь їх вимірювання і обчислення;  

 навчання математичної мови; 

 формування уявлень про практичну спрямованість 

математики – про математичні поняття і методи як важливі 

засоби моделювання реальних процесів і явищ. 
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Дана програма складена з урахуванням типового 

навчального плану науково-педагогічного проекту «Росток», 

який передбачає на вивчення математики: у 5-6 класах 5 годин, 

а у 7-9 класах – 6 годин на тиждень. 

У програмі передбачено вивчення базового матеріалу у 

вигляді: математика – 5 клас та 6 клас, алгебра – 7-9 класи. 

Геометрія в класах викладається за стандартною програмою 7-9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, але враховуючи 

те, що деякі факти знайомі учням з попередніх класів без 

детального математичного обґрунтування. 

Програма дає змогу реалізувати базову математичну 

освіту з різним степеням повноти та обґрунтованості на 

основному (обов’язковому для всіх учнів) та підвищеному (для 

тих, хто має здібності та інтерес до математики) рівнях, які 

визначають мінімальний та максимальний об’єми учбового 

матеріалу, що вивчається. 

У 5 класі програма передбачає формування понять: 

звичайні та десяткові дробі, подільність чисел, відсотки, мова і 

логіка, математична модель, в пропедевтиці розглядаються 

рівняння та задачі на складання рівнянь, геометричний 

матеріал.  

У 6 класі поглиблюються знання учнів з понять: 

відсотки, симетрія фігур, мова і логіка; розширюється поняття 

чисел до раціональних чисел, вводяться дії над раціональними 

числами; формуються поняття: відношення та пропорція, кути 

та їх види; відпрацьовуються вміння по розв’язку рівнянь та 

задач на складання рівнянь, властивості рівнянь, тотожності.  

У 7 класі учні оперують буквеними позначеннями. 

Програмою передбачається вивчення поняття функції та 

побудова графіка лінійної функції, степеня з натуральним 

показником та його властивостей, одночленів, многочленів, дій 

над ними, формул скороченого множення, систем лінійних 

рівнянь; поглиблюються знання з подільності чисел та з 
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перетворень раціональних виразів; формуються навички з 

розв’язку задач за принципом Дирихле. 

У 8 класі передбачається повторення формул 

скороченого множення через вивчення раціональних виразів та 

дробів; формується поняття арифметичного квадратного 

кореня та його властивостей, степеня з цілим показником; 

передбачається збагачення знань про рівняння – вивчаються 

квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних; 

формуються вміння по розв’язку рівнянь з параметрами.  

У 9 класі елементарні відомості про числові нерівності 

доповнюються і розширюються за рахунок вивчення 

властивостей числових нерівностей, розгляду лінійних 

нерівностей з однією змінною та їх систем; розглядається 

квадратична функція, розв’язки квадратних нерівностей та 

застосування методу інтервалів, числові послідовності та 

елементи прикладної математики. Систематизуються та 

поширюються знання з теми «Рівняння та системи рівнянь», 

розглядаються більш складні вправи. Повторення будується 

таким чином, щоб учні якісно підготувалися до державної 

підсумкової атестації. 

Особливістю організації навчально-виховного процесу є 

орієнтація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня 

математичної підготовки і створення умов для навчання на 

більш високому рівні тим учням, хто має здібності, інтерес до 

предмета. У зв’язку із цим особливу увагу треба приділяти 

диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з 

учнями, під час яких ефективними можуть бути групові форми 

навчання на уроці в оптимальному поєднанні з фронтальними і 

додаткова робота з учнями в позаурочний час. 

Важливою умовою організації навчально-виховного 

процесу є вибір учителем раціональної системи методів і 

прийомів активного навчання, використання нових 

інформаційних технологій у поєднанні з традиційними 



8 

 

засобами. Особлива роль при цьому має відводитися 

математичним задачам, які є метою і засобом навчання та 

математичного розвитку школярів. У плануванні й організації 

уроків і домашньої роботи учнів треба забезпечувати 

органічний зв’язок теоретичного матеріалу і задач, пам’ятаючи, 

що перший глибоко усвідомлюється і міцно засвоюється в 

процесі розв’язування задач. Добір задач має здійснюватися 

диференційовано для різних типологічних груп учнів.  

Широкі можливості для інтенсифікації та оптимізації 

навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної 

діяльності, розвитку творчого мислення учнів надають нові 

інформаційні технології навчання. Персональний комп'ютер 

може виконувати функції контролюючих машин, навчальних 

тренажерів, моделюючих стендів, інформаційно-довідникових 

систем, ігрових навчальних середовищ, електронних 

конструкторів, експертних систем тощо.  

Використання комп’ютера під час вивчення математики 

дає наочні уявлення про поняття, які вивчаються, сприяє 

розвитку образного мислення. Усі рутинні обчислювальні 

операції та побудови виконує комп’ютер, залишаючи учневі 

час для дослідницької діяльності. 

Принципово важливо створити в класі атмосферу 

довіри, доброзичливості, захопленості, що дозволяє по-

справжньому розкритися і повірити у свої сили кожному учню. 

Зазначимо також, що в курсі програми велика увага 

приділяється розвитку варіативності мислення, творчих 

здібностей дітей, їх емоційної сфери. 

 

Структура програми 

Програма представлена в табличній формі, що містить 

дві частини: зміст навчання і вимоги до загальноосвітньої 

підготовки учнів. У змісті навчання вказано той навчальний 
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матеріал, який підлягає вивченню у відповідному класі. Вимоги 

до загальноосвітньої підготовки учнів орієнтують на 

результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання. 

Зміст навчання математики структурований за темами з 

визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл 

змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю надається 

право коригувати його залежно від прийнятої методичної 

концепції та конкретних навчальних ситуацій. В кінці кожного 

року навчання передбачено години для узагальнення й 

систематизації вивченого. 

 

Примітка 

Викладання математики у 5, 6 класах в школах, 

працюючих в науково-педагогічному проекті «Росток», 

здійснюється з використанням підручників «Математика» 

(автори Г.В. Дорофєєв, Л.Г. Петерсон). Тому запропоновані 

програми з математики для 5, 6 класів складено з урахуванням 

даних підручників. 
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5 клас 

МАТЕМАТИКА 

170 годин 

(І семестр – 80 годин, 5 годин на тиждень, 

ІІ семестр – 90 години, 5 годин на тиждень) 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

10 Тема 1.Повторення 

63 Тема  2. Натуральні числа. Геометричні фігури 

 Натуральні числа. 

Класи і розряди натураль-

них чисел. 

Порівняння натуральних 

чисел.  

Округлення натуральних 

чисел.  

Дії з натуральними чис-

лами. 

Властивості додавання та 

множення. 

Ділення з остачею. 

Числові та буквені вирази. 

Формули. 

Запис, читання і складання 

виразів. Значення виразу. 

Математичні моделі. 

Рівняння та його корені. 

Розв’язування задач за до-

Розпізнає натуральні чис-

ла; числові та буквені 

вирази, формули; рівнян-

ня. Розуміє сутність по-

няття рівняння, вказані у 

змісті фігури. 

Наводить приклади: 

цифр, натуральних чисел, 

степенів натурального 

числа числових та бук-

вених виразів, формул, 

рівнянь та математичних 

моделей, простих і скла-

дених чисел; взаємно про-

стих чисел; парних і не-

парних чисел; чисел, що 

діляться націло на 2, 3, 5, 

9, 10 та на 4, 25. 

Дотримується та поя-
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помогою рівнянь. Роз-

в’язування задач на про-

порційний поділ (сплави, 

суміші Мова та логіка). 

Дільники і кратні нату-

рального числа. 

Прості та складені числа. 

Основні властивості по-

дільності (подільність до-

бутку, суми та різниці). 

Ознаки подільності на 2, 3, 

5, 9, 10 та на 4, 25. 

Розкладення чисел на 

прості множники. 

Спільний дільник кількох 

чисел. Найбільший спіль-

ний дільник. Взаємно про-

сті числа. 

Спільне кратне кількох 

чисел. Найменше спільне 

кратне. 

Степінь. 

Додаткові властивості до-

давання та множення. 

Відрізок. Кут. Площина, 

пряма, промінь. Многокут-

ник та його периметр. Рів-

ні фігури. Трикутник. Ви-

ди трикутників.  

Паралелограм. Площа три-

кутника, паралелограма та 

трапеції. Коло та круг. 

Круговий сектор. Довжина 

снює правила: читання і 

запису натуральних чисел; 

додавання, віднімання, 

множення і ділення на-

туральних чисел, як ви-

конується ділення з ос-

тачею; порівняння та ок-

руглення натуральних чи-

сел. 

Називає класи і розряди 

натурального числа. 

Формулює властивості 

арифметичних дій з нату-

ральними числами. 

Читає й записує числові 

та буквені вирази. 

Записує і пояснює 

формули: периметра вка-

заних у змісті гео-

метричних фігур; площі 

прямокутника, квадрата; 

об’єму прямокутного па-

ралелепіпеда та куба. 

Класифікує: кути 

(гострі, прямі, тупі, роз-

горнуті); трикутники за 

видом їхніх кутів і кіль-

кістю рівних сторін. 

Зображує та знаходить 

на малюнках: відрізок 

даної довжини та кут да-

ної градусної міри; 

бісектрису кута за до-
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кола, площа круга. 

Пряма призма. Прямокут-

ний паралелепіпед.  

Циліндр. Куля. Формули 

площі поверхонь та об’є-

мів фігур. Об’єм та площа 

поверхні прямої призми. 

Об’єм куба.  

Вимір величин. Одиниці 

довжини, площі, об’єму. 

Співвідношення між оди-

ницями довжини, площі та 

об’єму. 

помогою транспортира; 

вказані в змісті геомет-

ричні фігури за допомо-

гою лінійки, косинця, 

транспортира; 

координатний промінь та 

натуральні числа на 

координатному промені. 

Вимірює та обчислює: 
довжину відрізка; гра-

дусну міру кута. 

Розв’язує вправи, що 

передбачають: 

виконання чотирьох 

арифметичних дій з 

натуральними числами; 

піднесення натурального 

числа до степеня з 

натуральним показни-

ком; порівняння нату-

ральних чисел; ділення з 

остачею; обчислення зна-

чень числових і буквених 

виразів; обчислення пе-

риметра многокутника, 

площі прямокутника, 

квадрата і об’єму прямо-

кутного паралелепіпеда 

та куба. 

Розв’язує: рівняння на 

основі залежностей між 

компонентами та резуль-

татом арифметичних дій; 
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текстові задачі ариф-

метичним і алгебраїчним 

способами; комбінаторні 

задачі. 

Виконує вправи, що пе-

редбачають порівняння й 

округлення натуральних 

чисел; обчислення значень 

числових і буквених ви-

разів; обчислення за 

формулами. 

79 Тема 3. Дробові числа 

 Дробові числа. Звичайні 

дроби. Правильні та не-

правильні дроби. Мішані 

числа. Порівняння, дода-

вання і віднімання зви-

чайних дробів з одна-

ковими знаменниками. 

Основна властивість дро-

бу. Скорочення дробів. 

Додавання і віднімання 

дробів з різними знамен-

никами.  

Десятковий дріб. Запис і 

читання десяткових 

дробів. Порівняння і 

округлення десяткових 

дробів. Періодичний де-

сятковий дріб. Додавання, 

віднімання, множення і 

ділення десяткових дробів. 

Нескінченний десятковий 

Розпізнає та наводить 

приклади звичайних 

дробів, десяткових дро-

бів дробового числа. 

Пояснює, що таке серед-

нє значення величини. 

Дотримується та пояс-

нює правила: порівняння, 

додавання і віднімання 

звичайних дробів; порів-

няння, округлення, дода-

вання і віднімання, мно-

ження і ділення десят-

кових дробів. 

Формулює означення: 

правильного і непра-

вильного дробів; відсот-

ка, середнього арифме-

тичного. 

Називає розряди десят-

кових знаків у записі 
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дріб. Періодичний десят-

ковий дріб. 

Відсотки. Знаходження 

відсотків від даного числа. 

Знаходження числа за його 

відсотками. 

Масштаб. Середнє ариф-

метичне, його викорис-

тання для розв’язування 

задач практичного змісту. 

Середнє значення вели-

чини. Розв’язування тек-

стових задач.  

десяткових дробів. 

Читає і записує звичайні 

та десяткові дроби. 

Описує поняття «середнє 

арифметичне», масштаб, 

відсоток; правила порів-

няння та округлення де-

сяткових дробів, перетво-

рення звичайного дробу в 

десятковий. 

Розв’язує вправи, що 

передбачають порівняння 

десяткових дробів, дода-

вання, віднімання, мно-

ження і ділення десятко-

вих дробів; округлення 

десяткових дробів до 

заданого розряду; пере-

творення звичайного дро-

бу у десятковий; знаход-

ження дробу від числа і 

числа за його дробом; зна-

ходження відсотка від 

числа і числа за його 

відсотком; використання 

масштабу; 

знаходження середнього 

арифметичного кількох 

чисел, середнього значен-

ня величин. 

Розв’язує приклади на 

спільні дії з десятковими 

та звичайними дробами та 
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текстові задачі  на основі 

аналізу залежностей між 

величинами, про які 

йдеться в умові, та прості 

комбінаторні задачі. 

14+4 Тема 4. Повторення та систематизація навчального 

матеріалу. Резерв 

 

6-й клас 

МАТЕМАТИКА 

170 годин 

(І семестр – 78 годин, 5 годин на тиждень, 

ІІ семестр – 92 години, 5 годин на тиждень) 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

13 Тема 1. Повторення 

  26 Тема 2. Звичайні дроби 

 Ділення та дріб. 

Основна властивість дробу. 

Скорочення дробів. 

Зведення дробів до спіль-

ного знаменника. Порів-

няння дробів. 

Додавання і віднімання 

дробів. 

Додавання і віднімання мі-

Наводить приклади 

правильного та непра-

вильного дробів, нескін-

ченних періодиних дро-

бів. 

Формулює основну 

Властивість дробу. 

Описує правила порів-

няння звичайних дробів, 
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шаних чисел. Множення 

дробів. 

Взаємно обернені числа. 

Факторіал. 

Ділення дробів. 

Множення та ділення мі-

шаних чисел. 

Множення та ділення дро-

бового числа на нату-

ральне. 

Три основні типи задач на 

дроби. 

Задачі на спільну роботу. 

додавання та віднімання 

звичайних дробів з од-

наковими та різними 

знаменниками та мі-

шаних чисел; множення і 

ділення звичайних дро-

бів; знаходження дробу 

від числа та числа за 

його дробом; взаємно 

обернених чисел. 

Виконує вправи, що 

передбачають порівнян-

ня, скорочення дробів, 

додавання, віднімання 

звичайних дробів з 

однаковими та різними 

знаменниками; 

множення і ділення 

звичайних дробів; зна-

ходження дробу від 

числа та числа за його 

дробом; взаємно 

обернених чисел. 

Описує поняття факторі-

алу. 

Поширює вивчені пра-

вила скорочення дробів 

на приклади, які містять 

факторіали. 

Розв’язує текстові 

задачі. 

34 Тема 3. Відношення і пропорції 
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 Відношення. Основна влас-

тивість відношення. Від-

соткове відношення двох 

чисел. Задачі економічного 

змісту. 

Пропорція. Основна власти-

вість пропорції. 

Розв’язування рівнянь на 

основі властивості 

пропорції. 

Випадкова подія. Ймовір-

ність випадкової події. 

Пряма і обернена пропор-

ційність. Задачі на пропор-

ційний поділ. 

Коло. Довжина кола. Круг. 

Площа круга. Круговий 

сектор. Циліндр. Конус. 

Куля. Стовпчасті та кругові 

діаграми. 

Наводить приклади 
пропорційних величин, 

випадкових подій. 

Описує поняття «від-

ношення»; «ймовірність 

випадкової події»; пряма 

пропорційна залежність, 

обернена пропорційна за-

лежність; коло; круг; 

круговий сектор. 

Формулює означення 
пропорції; основну та до-

даткові властивості про-

порції. 

Записує і пояснює фор-

мули довжини кола і 

площі круга. 

Називає наближене 

значення числа   

Виконує вправи, що 

передбачають 

знаходження відношення 

чисел і величин; знаход-

ження невідомого члена 

пропорції; побудову та 

аналіз діаграм; знаход-

ження  довжини кола та 

площі круга. 

Зображує та знаходить 

на малюнках: коло і 

круг; стовпчасті та кру-

гові діаграми; циліндр, 

конус, кулю. 
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Розв’язує задачі на 

пропорційні величини і 

пропорційний поділ; за-

дачі ймовірнісного ха-

рактеру. 

 

75 Тема 4. Раціональні числа та дії над ними 

 Додатні та від’ємні числа. 

Число 0. 

Координатна пряма. 

Протилежні числа. 

Модуль числа та його гео-

метричний зміст. 

Відстань між двома точ-

ками. 

Цілі числа. Раціональні 

числа. 

Порівняння раціональних 

чисел. 

Додавання, віднімання, 

множення і ділення раціо-

нальних чисел. 

Властивості додавання і 

множення раціональних 

чисел. 

Розкриття дужок. Подібні 

доданки та їх зведення.  

Рівняння. Основні власти-

вості рівняння. 

Лінійні рівняння з однією 

змінною. Розв’язування лі-

нійних рівнянь. 

Наводить приклади 
додатних та від’ємних 

чисел, протилежних чи-

сел, цілих та раціональ-

них чисел. 

Пояснює, що таке: 

модуль числа; про-

тилежні числа; цілі чис-

ла; раціональні числа; 

координатна пряма; 

кординатна площина; 

подібні доданки. 

Називає модуль зада-

ного числа; число, про-

тилежне даному; кое-

фіцієнт буквеного вира-

зу. 

Розпізнає і зображує 
перпендикулярні й пара-

лельні прямі; координат-

ну пряму; прямокутну 

систему координат на 

площині. 

Розпізнає подібні до-

данки. 
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Розв’язування задач за 

допомогою рівнянь.  

Рівняння як математична 

модель задач. 

Перпендикулярні та пара-

лельні прямі. 

Координатна площина. Ігри 

на передачу зображень. 

Графіки руху. Приклади 

графіків залежностей між 

величинами.  

Описує поняття: модуль 

числа; раціональне чис-

ло; координатна пряма; 

координатна площина; 

подібні доданки; перпен-

дикулярні прямі; пара-

лельні прямі. 

Формулює правила 
виконання чотирьох 

арифметичних дій з 

додатними і від'ємними 

числами; розкриття ду-

жок; зведення подібних 

доданків; основні по-

няття прямокутної 

системи координат; 

основні властивості рів-

нянь. 

Будує та знаходить на 

малюнках: координатну 

пряму; координатну 

площину; 

перпендикулярні й 

паралельні прямі за до-

помогою лінійки і ко-

синця; графіки залеж-

ностей між величинами 

по точках. 

Обґрунтовує властиво-

сті додавання і мно-

ження раціональних 

чисел. 

Розв’язує вправи, що 
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передбачають: 

знаходження модуля 

числа; порівняння ра-

ціональних чисел; до-

давання, віднімання, 

множення і ділення 

раціональних чисел; 

обчислення значень 

числових виразів, що 

містять додатні й 

від’ємні числа; роз-

криття дужок, зведення 

подібних доданків; 

знаходження координат 

точки на координатній 

площині та побудову 

точки за її координат-

тами; аналізує графіки 

залежностей між вели-

чинами (відстань, час; 

температура, час тощо). 

Розв’язує: рівняння з ви-

користанням правил, що 

ґрунтуються на основних 

властивостях рівняння; 

текстові задачі за до-

помогою рівнянь.  

17+5 Тема 5. Повторення та систематизація навчального 

матеріалу. Резерв 

 

 



21 

 

7 клас 

Алгебра 

140 годин 

(І семестр – 64 годин, 4 години на тиждень, 

ІІ семестр – 76 годин, 4 години на тиждень) 

 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів 

12 Тема 1. Повторення 

22 Тема 2. Лінійні рівняння з однією змінною 

 Лінійні рівняння з 

однією змінною. 

Розв’язування ліній-

них рівнянь. 

Рівняння з модулем. 

Рівняння з парамет-

рами. 

Розв’язування задач 

за допомогою рівня-

нь.  

Рівняння як матема-

тична модель задач. 

Розпізнає лінійне рівняння 

серед даних рівнянь. 

Наводить приклади лінійних 

рівнянь, рівнянь з модулем, 

рівнянь з параметром. 

Розв'язує лінійні рівняння з 

однією змінною і рівняння, що 

зводяться до них; рівняння  з 

модулем; найпростіші рівняння 

з параметром; текстові задачі за 

допомогою лінійних рівнянь з 

однією змінною. 

 

64 Тема 3. Цілі вирази 

 Вирази зі змінними. 

Числові вирази. 

Числове значення 

виразу. Тотожні ви-

Розпізнає числові вирази і 

вирази зі змінними; цілі вирази; 

тотожні вирази;. одночлени; 

многочлени. 
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рази. Тотожність. 

Тотожні перетворен-

ня виразу. Доведен-

ня тотожностей. 

Степінь з натураль-

ним показником. 

Властивості степеня   

з    натуральним по-

казником. 

Одночлен. 

Стандартний вигляд 

одночлена. 

Піднесення одночле-

нів до степеня. Мно-

ження та ділення 

одночленів. 

Абсолютна та від-

носна похибки. Мно-

гочлен та його стан-

дартний вигляд.  

Подібні члени мно-

гочлена та їх зведен-

ня. 

Додавання і відні-

мання многочленів. 

Множення одночле-

на на многочлен; 

множення двох мно-

гочленів. 

Розкладання много-

членів на множники 

способом винесення 

спільного множника 

Наводить приклади зазначе-

них виразів. 

Пояснює: як знайти числове 

значення виразу зі змінними 

при заданих значеннях змінних; 

що таке: тотожні вирази, 

тотожне перетворення виразу, 

одночлен стандартного виг-

ляду, коефіцієнт, многочлен 

стандартного вигляду. 

Формулює означення одно-

члена, степеня з натуральним 

показником; подібних членів 

многочлена; властивості   степе-

ня   з   натуральним показником; 

правила множення одночлена і 

многочлена, множення двох 

многочленів. 

Записує і обґрунтовує власти-

вості степеня з натуральним 

показником; формули скоро-

ченого множення. 

Виконує вправи, що перед-

бачають: обчислення значень 

виразів зі змінними;  зведення 

одночлена до стандартного виг-

ляду; знаходження абсолютної 

та відносної похибок; перетво-

рення добутку одночлена і 

многочлена; суми, різниці, 

добутку двох многочленів у 

многочлен; розкладання много-

члена на множники способом 
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за дужки та спосо-

бом групування. 

Формули скороче-

ного множення: ква-

драт двочлена, різ-

ниця квадратів, сума 

і різниця кубів. 

Використання фор-

мул скороченого 

множення для роз-

кладання мно-

гочленів на множ-

ники. 

винесення спільного множника 

за дужки, способом групування 

та із застосуванням декількох 

способів; використання зазна-

чених перетворень у процесі 

розв'язування рівнянь, дове-

дення тверджень, розкриття 

дужок із застосуванням формул 

скороченого множення, роз-

кладання многочлена на 

множники способом винесення 

спільного множника за дужки, 

способом групування, за форму-

лами скороченого множення та 

із застосуванням декількох спо-

собів; використання зазначених 

перетворень у процесі розв'язу-

вання рівнянь, доведення тверд-

жень. 

12 Тема 4. Функція 

 Функціональна за-

лежність між вели-

чинами як матема-

тична модель реаль-

них процесів. Функ-

ція. Область виз-

начення і область 

значень функції. 

Способи задання 

функції. Графік фун-

кції. 

Функція як матема-

тична модель реаль-

Наводить приклади функціональ-

них залежностей; лінійних фун-

кцій. 

Пояснює поняття: аргумент; 

функція; область визначення 

функції; область значень 

функції; графік функції. 

Формулює означення понять: 

функція; графік функції,  ліній-

на функція, пряма пропорцій-

ність. 

Називає і характеризує 
способи задання функції. 
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них процесів. 

Лінійна функція, її 

графік та властивос-

ті. 

Взаємне розміщення 

графіків лінійних 

функцій. 

Описує побудову графіка фун-

кції, заданої таблично або аналі-

тично. 

Виконує вправи, що перед-

бачають знаходження області 

визначення функції; знаходжен-

ня значення функції за даним 

значенням аргументу; побудову 

графіка лінійної функції; з'ясу-

вання окремих характеристик 

функції за її графіком (додатні 

та від’ємні значення, нулі). 

16 Тема 5. Системи лінійних рівнянь з двома змінними 

 Рівняння з двома 

змінними. Розв’язок 

рівняння з двома 

змінними. 

Лінійне рівняння з 

двома змінними та 

його графік. 

Система двох лі-

нійних рівнянь з 

двома змінними та її 

розв'язок. 

Розв’язування сис-

тем двох лінійних 

рівнянь з двома змі-

нними: графічним 

способом; способом 

підстановки; спо-

собом додавання. 

Лінійні рівняння та їх 

системи як мате-

Наводить приклади: рівняння 

з двома змінними; лінійного рів-

няння з двома змінними; сис-

теми двох лінійних рівнянь з 

двома змінними. 

Пояснює: що таке система 

двох лінійних рівнянь з двома 

змінними; скільки розв’язків 

може мати лінійне рівняння з 

однією змінною та від чого це 

залежить. 

Формулює означення лінійного 

рівняння з двома змінними; роз-

в’язку рівняння з двома змі-

нними; розв’язку системи двох 

лінійних рівнянь з двома 

змінними. 

Будує графіки лінійних 

рівнянь із двома змінними. 

Описує способи розв’язування 
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матичні моделі тек-

стових задач. Роз-

в’язування задач за 

допомогою систем 

лінійних рівнянь. 

системи двох лінійних рівнянь з 

двома змінними. 

Розрізняє системи двох 

лінійних рівнянь з двома 

змінними, що мають один 

розв’язок; безліч розв’язків; не 

мають розв’язків. Характери-

зує випадки, коли система двох 

лінійних рівнянь з двома змін-

ними має один розв’язок; має 

безліч розв’язків; не має 

розв’язків. 

Розв'язує: системи двох ліній-

них рівнянь з двома змінними 

вказаними у змісті способами; 

задачі за допомогою систем 

двох лінійних рівнянь з двома 

змінними. 

12+2 Тема 6. Повторення та систематизація навчального 

матеріалу 
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8 клас 

Алгебра 

140 годин 

(І семестр – 64 годин, 4 години на тиждень, 

ІІ семестр – 76 годин, 4 години на тиждень) 

 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів 
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Тема 1. Повторення 

48 Тема 2. Раціональні вирази 

 Дроби. Дробові ви-

рази. Раціональні ви-

рази. Допустимі зна-

чення змінних. 

Основна властивість 

дробу. 

Дії над дробами.  

Тотожні перетворен-

ня раціональних ви-

разів.  

Раціональні рів-

няння. Рівносильні 

рівняння. Розв'язу-

вання раціональних 

рівнянь. 

Степінь із цілим 

показником і його 

властивості. 

Стандартний вигляд 

Наводить приклади раціо-

нального виразу, раціональ-

ного дробу, степеня із цілим 

показником. 

Розпізнає цілі раціональні ви-

рази, дробові раціональні вира-

зи, наводить приклади таких 

ви-разів. 

Описує алгоритм скорочення 

дробу; побудову графіка фун-

кції y = 
x

k
 та аналізує Влас-

тивості функції за графіком. 

Пояснює: як виконати скоро-

чення дробу; як звести дріб до 

нового знаменника; як звести 

дроби до спільного знаменника; 

що таке: стандартний вигляд 
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числа.  

Функція y = 
x

k
, її 

графік і властивості. 

числа; рівносильні рівняння. 

Формулює основну власти-

вість дробу; властивості степе-

ня; правила додавання, відні-

мання, множення, ділення дро-

бів, піднесення дробу до степе-

ня; умову рівності дробу нулю; 

означення: степеня з нульовим 

показником; степеня з цілим 

від'ємним показником; стан-

дартного вигляду числа. 

Обґрунтовує властивості 

степеня з цілим показником. 

 Розв’язує вправи, що перед-

бачають скорочення дробів; 

зведення дробів до нового 

(спільного) знаменника; 

знаходження суми, різниці, 

добутку, частки дробів; тотожні 

перетворення раціональних 

виразів, розв’язування рівнянь 

зі змінною в знаменнику дробу; 

виконання дій над степенями з 

цілим показником; запис числа 

в стандартному вигляді,   по-

будову   і   читання   графіка 

функції y = 
x

k
. 

30 Тема 3. Квадратні корені. Дійсні числа 

 Функція у = х2 та її 

графік. 

Квадратний корінь. 

Описує поняття раціональне 

число; ірраціональне число; 

дійсне число. 
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Арифметичний 

квадратний корінь. 

Рівняння х2 = а. 

Раціональні числа. 

Ірраціональні числа. 

Дійсні числа. Чис-

лові множини. Етапи 

розвитку числа. 

Арифметичний 

квадратний корінь з 

добутку, дробу і сте-

пеня. Добуток і 

частка квадратних 

коренів. Тотожність 
2a  = a . 

Тотожні 

перетворення вира-

зів, що містять квад-

ратні корені. 

Функція у = x , її 

графік і властивості. 

Наводить приклади раціо-

нальних чисел, ірраціональних 

чисел. 

Класифікує дійсні числа. 

Використовує тотожності 

( a )2 = а, а   0; 2a = a . 

Формулює означення: квадрат-

ного кореня з числа, ариф-

метичного квадратного кореня з 

числа; властивості ариф-

метичного квадратного кореня. 

Обґрунтовує властивості ариф-

метичного квадратного кореня. 

Розв’язує вправи, що перед-

бачають застосування поняття 

арифметичного квадратного ко-

реня для обчислення значень 

виразів, спрощення виразів, 

розв’язування рівнянь, 

порівняння значень виразів; 

перетворення виразів із 

застосуванням винесення множ-

ника з-під знака кореня, вне-

сення множника під знак ко-

реня, звільнення від ірраціо-

нальності в знаменнику та 

чисельнику  дробу; аналіз спів-

відношень між числовими 

множинами та їх елементами; 

побудову графіка функції у = 

x . 

32 Тема 4. Квадратні рівняння 
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 Квадратні рівняння. 

Неповні квадратні 

рівняння, їх роз-

в’язування. 

Розв’язування 

квадратних рівнянь 

виділенням квадрату 

двочлену. 

Формула коренів 

квадратного рівнян-

ня. 

Теорема Вієта та 

обернена до неї тео-

рема. Квадратний 

тричлен, його корені. 

Розкладання 

квадратного тричлен-

на на лінійні множ-

ники. Розв’язування 

рівнянь, які зводять-

ся до квадратних. 

Квадратне рівняння 

як математична мо-

дель текстової за-

дачі. Розв’язування 

задач за допомогою 

квадратних рівнянь 

та рівнянь, які зво-

дяться до квадрат-

них. 

Графічний спосіб 

розв’язування 

рівнянь. 

Наводить приклади квадрат-

них рівнянь різних видів (пов-

них, неповних, зведених), квад-

ратних тричленів. 

Записує і пояснює формулу 

коренів квадратного рівняння; 

способи розв'язування непов-

них квадратних рівнянь, фор-

мулу розкладання квадратного 

тричлена на множники. 

Формулює означення квад-

ратного рівняння; кореня квад-

ратного тричлена; теорему Віє-

та і обернену до неї теорему. 

Обґрунтовує теорему Вієта. 

Пояснює способи розв’язу-

вання неповних квадратних 

рівнянь. 

Розв'язує вправи, що перед-

бачають знаходження коренів 

квадратних рівнянь різних ви-

дів; застосування теореми Вієта 

і оберненої до неї теореми; 

знаходження коренів рівнянь, 

що зводяться до квадратних; 

розкладання квадратного три-

члена на множники; складання і 

розв’язування квадратних рів-

нянь і рівнянь, що зводяться до 

них як математичних моделей 

текстових задач. 
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15+3 Тема 5. Повторення та систематизація навчального 

матеріалу. Резерв 

 

 

9 клас 

Алгебра 

140 годин 

(І семестр – 64 годин, 4 години на тиждень, 

               ІІ семестр – 76 годин, 4 години на тиждень) 

 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до 

рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

12 Тема 1. Повторення 

27 Тема 2. Нерівності 

 Числові нерівності. 

Основні властивості число-

вих нерівностей. Почленне 

додавання і множення нерів-

ностей. 

Застосування властивостей 

числових нерівностей для 

оцінювання значення виразу. 

Нерівності зі змінними. Лі-

нійні нерівності з однією 

змінною. Розв’язок нерівнос-

ті. 

Числові проміжки. Об’єдна-

Наводить приклади 
числових нерівностей; 

нерівностей зі змін-

ними; лінійних нерів-

ностей з однією змін-

ною, подвійних нерів-

ностей, нерівностей з 

модулем. 

Пояснює: що таке 

об’єднання та переріз 

множин; зміст понять: a 

> b; a < b, a  b, a  b. 

Застосовує зазначені 
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ння  та  переріз  числових 

проміжків. Розв’язування лі-

нійних нерівностей з однією 

змінною. Рівносильні нерів-

ності. 

Системи лінійних нерівнос-

тей з однією змінною, їх роз-

в’язування. 

Подвійна нерівність та її роз-

в’язок. Нерівність з модулем.  

поняття для доведення 

нерівностей. 

Формулює означення 
розв'язку лінійної не-

рівності з однією змін-

ною; рівносильних не-

рівностей; властивості 

числових нерівностей. 

Обґрунтовує власти-

вості числових нерівно-

стей. 

Зображує на числовій 

прямій задані нерівнос-

тями числові проміжки, 

виконує обернене зав-

дання; переріз, об’єдна-

ння числових множин. 

Записує розв’язки не-

рівностей та їх систем у 

вигляді об’єднання, пе-

рерізу числових про-

міжків або у вигляді 

відповідних нерівнос-

тей. 

Розв’язує лінійні нерів-

ності з однією змінною; 

системи двох лінійних 

нерівностей з однією 

змінною, подвійні не-

рівності, нерівності з 

модулем. 

35 Тема 3. Квадратична функція 
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 Функція. Властивості функ-

ції: нулі функції, проміжки 

знакосталості, зростання і 

спадання функції.  

Найпростіші перетворення 

графіків функцій. 

Функція у = ах2 + bх + с, 

а 0, її графік і властивості. 

Квадратна нерівність. Роз-

в’язування квадратних нерів-

ностей. Метод інтервалів. 

Розв’язування систем рів-

нянь другого степеня з двома 

змінними. 

Розв’язування текстових за-

дач за допомогою систем 

рівнянь. 

Обчислює значення 

функції в точці. 

Описує перетворення 

графіків функцій: 

f(x) f(x)+a; 

f(x) f(x+a);  

f(x)kf(x); f(x)–f(x); 

алгоритм побудови гра-

фіка квадратичної фун-

кції; метод інтервалів. 

Характеризує функцію 

за її графіком. 

Розв’язує вправи, що 

передбачають побудову 

графіка квадратичної 

функції; побудову гра-

фіків функцій з вико-

ристанням зазначених 

перетворень графіків; 

використання графіка 

квадратичної функції 

для розв’язування квад-

ратних нерівностей; ви-

користання методу ін-

тервалів для розв’язу-

вання нерівностей. Роз-

в’язування рівнянь, які 

зводяться до квад-

ратних; знаходження 

розв’язків систем двох 

рівнянь другого степе-

ня з двома змінними: 

алгебраїчним та графіч-
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ним способами; склада-

ння і розв’язування сис-

тем рівнянь з двома 

змінними як мате-

матичних моделей текс-

тових задач. 

12 Тема 4. Елементи прикладної математики 

 Математичне моделювання. 

Відсоткові розрахунки. Фор-

мула складних відсотків. Ви-

падкова подія. Ймовірність 

випадкової події.  

Статистичні дані. Способи 

подання даних. Частота. Се-

реднє значення. 

 

Наводить приклади 
математичних моделей 

реальних ситуацій, ви-

падкових подій; пода-

ння статистичних даних 

у вигляді таблиць, діа-

грам, графіків. 

Описує поняття: 

випадкова подія, ймо-

вірність випадкової по-

дії, мода, медіана, час-

тота, середнє значення 

статистичних вимірю-

вань. 

Розв’язує задачі, що 

передбачають викона-

ння відсоткових розра-

хунків; знаходження 

ймовірності випадкової 

події; подання статис-

тичних даних у вигляді 

таблиць, діаграм, гра-

фіків; знаходження цен-

тральних тенденцій ви-

бірки. 
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23 Тема 5. Числові послідовності 

 Числові послідовності. Ари-

фметична прогресія, її влас-

тивості. Формула n-го члена 

арифметичної прогресії. Су-

ма перших n членів ариф-

метичної прогресії. 

Геометрична прогресія, її 

властивості. Формула n-го 

члена геометричної про-

гресії. Сума перших n членів 

геометричної прогресії. 

Нескінченна геометрична 

прогресія (|q| < 1) та її сума. 

Розв’язування вправ і задач 

на прогресії, в тому числі 

прикладного змісту. 

Розпізнає арифметич-

ну, геометричну про-

гресії серед даних пос-

лідовностей. 

Наводить приклади 

арифметичної, геометр-

ричної прогресії. 

Формулює означення і 

властивості арифметич-

ної й геометричної про-

гресій. 

Записує і пояснює 
формули: загального 

члена арифметичної та 

геометричної про-

гресій; суми перших n 

членів цих прогресій, 

суми нескінченної гео-

метричної прогресії (|q| 

< 1). 

Розв'язує вправи, що 

передбачають обчис-

лення членів прогресії; 

задання прогресій за да-

ними їх членами або 

співвідношеннями між 

ними; обчислення сум 

перших n членів ариф-

метичної й геометр-

ричної прогресій; запис 

періодичного десятко-

вого дробу у вигляді 
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звичайного; 

використання формул 

загальних членів і сум 

прогресій для знаход-

ження невідомих еле-

ментів прогресій. 

31 Тема 6. Повторення та систематизація навчального 

матеріалу. Резерв 

 

7 клас 

ГЕОМЕТРІЯ 

70 годин 

(І семестр – 32 години, 2 години на тиждень, 

ІІ семестр – 38 годин, 2 години на тиждень) 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів 

10 
Тема 1. Найпростіші геометричні фігури та їх 

властивості 

 Геометричні фігури. 

Точка, пряма, відрізок, 

промінь, кут та їх 

властивості. 

Вимірювання відрізків 

і кутів. Бісектриса ку-

та. 

Відстань між двома 

точками. 

Наводить приклади геометри-

них фігур. 

Описує точку, пряму, відрізок, 

промінь, кут. 

Пояснює, що таке: точка, пря-

ма, належати, лежати між, від-

різок, промінь, кут, довжина 

відрізка, градусна міра кута, 

рівні відрізки, рівні кути, 
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Вимірювальні, кре-

слярські та допоміжні 

інструменти, що 

використовуються в 

геометрії. 

бісектриса кута, відстань між 

точками. 

Формулює означення рівних 

відрізків, рівних кутів, бісек-

триси кута; властивості розмі-

щення точок на прямій; вимі-

рювання відрізків і кутів. 

Знаходить довжину відрізка, 

градусну міру кута, використо-

вуючи властивості їх вимірю-

вання. 

Класифікує кути (гострі, пря-

мі, тупі, розгорнуті). 

Зображує за допомогою 

креслярських інструментів гео-

метричні фігури, вказані у зміс-

ті.  

Знаходить на малюнках 
геометричні фігури, вказані у 

змісті. 

Застосовує вивчені означення і 

властивості до розв’язування за-

дач. 

14 Тема 2. Взаємне розташування прямих на площині 

 Суміжні та верти-

кальні кути, їх Влас-

тивості.  

Паралельні та перпен-

дикулярні прямі, їх 

властивості.  

Перпендикуляр. 

Відстань від точки до 

прямої. Кут між дво-

Пояснює, що таке аксіома, 

теорема, означення, ознака, суть 

доведення від супротивного. 

Наводить приклади геометри-

них фігур, вказаних у змісті. 

Зображує та знаходить на 

малюнках: паралельні й пер-

пендикулярні прямі; перпен-

дикуляр; кути, утворені при 
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ма прямими, що пере-

тинаються.  

Кути, утворені при 

перетині двох прямих 

січною. Ознаки пара-

лельності прямих. 

Властивості кутів, ут-

ворених при перетині 

паралельних прямих 

січною. 

перетині двох прямих січною. 

Обґрунтовує паралельність і 

перпендикулярність прямих. 

Доводить властивості суміж-

них і вертикальних кутів. 

Описує кути, утворені при 

перетині двох прямих січною. 

Формулює означення: суміж-

них і вертикальних кутів, пара-

лельних і перпендикулярних 

прямих, перпендикуляра, від-

стані від точки до прямої;  

аксіому паралельних прямих; 

властивості: суміжних і верти-

кальних кутів, паралельних і 

перпендикулярних прямих; 

кутів, утворених при перетині 

паралельних прямих січною; 

ознаки паралельності прямих. 

Обґрунтовує взаємне розмі-

щення вказаних у змісті гео-

метричних фігур, спираючись на 

їх властивості. 

Доводить властивості суміжних 

і вертикальних кутів, пара-

лельних прямих, перпен-

дикулярних прямих, ознаки па-

ралельності прямих. 

Застосовує вивчені означення і 

властивості до розв’язування 

задач. 

20 Тема 3. Трикутники 
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 Трикутник і його 

елементи. Висота, 

бісектриса і медіана 

трикутника 

Рівність геометрич-

них фігур. Ознаки 

рівності трикутників. 

Види трикутників. 

Рівнобедрений три-

кутник, його влас-

тивості та ознаки. 

Висота, бісектриса і 

медіана трикутника. 

Ознаки рівності 

прямокутних три-

кутників. Власти-

вості прямокутних 

трикутників. 

Сума кутів три-

кутника. Зовнішній 

кут трикутника та 

його властивості. 

Нерівність трикутни-

ка. 

Описує зміст поняття «рівні 

фігури». 

Наводить приклади геометри-

них фігур, указаних у змісті, 

рівних фігур. 

Зображує та знаходить на 

малюнках рівносторонні, рівно-

бедрені, прямокутні трикутники 

та їх елементи. 

Формулює означення різних 

видів трикутників; бісектриси, 

висоти, медіани трикутника, зов-

нішнього кута трикутника; 

властивості рівнобедреного і 

прямокутного трикутників; оз-

наки рівності трикутників; рівно-

бедреного трикутника. 

Класифікує трикутники за 

сторонами і кутами.  

Доводить ознаки рівності три-

кутників, ознаки рівності та 

властивості прямокутних три-

кутників, властивості й ознаки 

рівнобедреного трикутника, 

властивості кутів трикутника, 

властивість зовнішнього кута 

трикутника. 

Застосовує вивчені означення і 

властивості до розв’язування 

задач. 

14 Тема 4. Коло і круг. Геометричні побудови 

  Коло. Круг. 

Дотична до кола, її 

Наводить приклади гео-

метричних фігур, указаних у 
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властивість. 

Коло, описане нав-

коло трикутника. 

Коло, вписане в три-

кутник. Задача на по-

будову та її роз-

в’язування. Основні 

задачі на побудову: 

побудова трикутника 

за трьома сторонами; 

побудова кута, що 

дорівнює даному; по-

будова бісектриси да-

ного кута; поділ да-

ного відрізка навпіл; 

побудова прямої, яка 

перпендикулярна до 

даної прямої. 

Геометричне місце 

точок.  

Метод геометричних 

місць. 

змісті. 

Пояснює, що таке задача на 

побудову; геометричне місце 

точок. 

Зображує та знаходить на 

малюнках коло та його еле-

менти; дотичну до кола; коло, 

вписане в трикутник, і коло, 

описане навколо нього. 

Формулює означення: кола, 

круга, їх елементів; дотичної до 

кола, кола, описаного навколо 

трикутника, і кола, вписаного в 

трикутник; властивості: середин-

ного перпендикуляра, бісек-

триси кута,  дотичної  до  кола,  

діаметра  і хорди, точки пере-

тину серединних перпен-

дикулярів сторін трикутника, 

точки перетину бісектрис кутів 

трикутника.  

Будує за допомогою циркуля 

і лінійки: трикутник за 

трьома сторонами; кут, що до-

рівнює даному; бісектрису 

кута; середину відрізка; пря-

му, яка перпендикулярна до 

даної прямої. 

Обґрунтовує правильність 

виконаних побудов для 

основних задач. 

Доводить властивості дотич-

ної до кола, існування кола, 
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вписаного в трикутник, та кола, 

описаного навколо трикутника. 

Розв’язує основні задачі на 

побудову та нескладні задачі, 

розв'язання яких зводиться до 

основних побудов. 

Застосовує вивчені означення і 

властивості до розв'язування за-

дач. 

10+2 Тема 5. Повторення та систематизація навчального 

матеріалу 

 

 

8 клас 

Геометрія  

70 годин 

(І семестр – 32 години, 2 години на тиждень, 

ІІ семестр – 38 годин, 2 години на тиждень) 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

 

6 

 

Тема 1. Повторення 

19 Тема 2. Чотирикутники 

 Чотирикутник, його 

елементи. 

Паралелограм та його 

Наводить приклади геомет-

ричних фігур, указаних у 

змісті. 
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властивості. Ознаки 

паралелогра-мма. 

Прямокутник, ромб, 

квадрат та їх 

властивості. Трапеція.  

Вписані та описані 

чотирикутники. 

Вписані та центральні 

кути. 

Теорема Фалеса. 

Середня лінія три-

кутника, її властивос-

ті. 

Середня лінія трапе-

ції, її властивості. 

 

 

 

 

Розпізнає опуклі й неопуклі 

чотирикутники. 

Описує чотирикутник і його 

елементи. 

Зображує та знаходить на 

малюнках чотирикутники 

різних видів та їх елементи 

Обґрунтовує належність 

чотирикутника до певного 

виду. 

Формулює означення і 

властивості вказаних у змісті 

чотирикутників; центральних і 

вписаних кутів; вписаного і 

описаного чотирикутників; 

середньої лінії трикутника і 

трапеції; ознаки парале-

лограма; вписаного і описаного 

чотирикутників; теорему Фа-

леса. 

Доводить властивості й 

ознаки паралелограма, влас-

тивості прямокутника, ромба, 

квадрата, суми кутів чотири-

кутника, середньої лінії три-

кутника і трапеції, вписаних та 

центральних кутів, вписаного 

та описаного чотирикутників, 

теорему Фалеса, теорему про 

суму кутів чотирикутника. 

Застосовує вивчені означення 

і властивості до розв’язування 

задач. 
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12 Тема 3. Подібність трикутників 

 Узагальнена теорема 

Фалеса. 

Подібні трикутники. 

Ознаки  подібності  

трикутників.  

Застосування 

подібності трикут-

ників: 

– середні пропор-

ційні відрізки в пря-

мокутному трикут-

нику; 

– властивість бі-

сектриси трикутника. 

Наводить приклади геометр-

ричних фігур, указаних у 

змісті.  

Пояснює зв’язок між рів-

ністю і подібністю геометр-

ричних фігур. 

Зображує та знаходить на 

малюнках подібні три-

кутники. 

Обґрунтовує подібність три-

кутників. 

Формулює узагальнену тео-

рему Фалеса; означення по-

дібних трикутників; ознаки 

подібності трикутників; 

властивості середніх про-

порційних у прямокутному 

трикутнику. 

Доводить ознаки подібності 

трикутників, теореми про 

середні пропорційні відрізки 

в прямокутному трикутнику. 

Застосовує вивчені означення 

і властивості до розв'язування 

задач. 

10 Тема 4. Многокутники. Площа многокутників 

 Многокутник та його 

елементи. 

Опуклі й неопуклі  

многокутники. 

Сума кутів опуклого 

многокутника. 

Наводить приклади гео-

метричних фігур, указаних у 

змісті.  

Пояснює, що таке площа 

многокутника, многокутник, 

його елементи; опуклі й не 
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Вписані й описані 

многокутники. 

Поняття площі 

многокутника. 

Основні властивості 

площ. 

Площа 

прямокутника, пара-

лелограма, 

трикутника. Площа 

трапеції. 

опуклі многокутники; основні 

властивості площ. 

Формулює: означення: діа-

гоналі многокутника; много-

кутника, вписаного у коло, 

многокутника, описаного 

навколо кола; основні влас-

тивості площі многокутника; 

теорему: про суму кутів 

опуклого многокутника; про 

площу прямокутника, пара-

лелограма, трикутника, тра-

пеції , про площу круга. 

Зображує та знаходить на 

малюнках многокутник і його 

елементи, многокутник, впи-

саний у коло, і многокутник, 

описаний навколо кола. 

Доводить теореми про пло-

щі паралелограма, трикут-

ника, трапеції. 

Знаходить площі многокут-

ників, використовуючи вив-

чені властивості й формули. 

Застосовує вивчені озна-

чення і властивості до роз-

в’язування задач. 

Використовує формули для 

знаходження площі три кут-

ника (Герона, за двома сторо-

нами і кутом між ними, за 

радіусом вписаного і опи-

саного кола) в розв’язуванні 
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задач. 
13 Тема 5. Розв’язування прямокутних трикутників 

 Синус, косинус і тан-

генс гострого кута 

прямокутного три-

кутника. 

Теорема Піфагора. 

Перпендикуляр  і 

похила, їх властивос-

ті. 

Співвідношення між 

сторонами і кутами 

прямокутного три-

кутника. 

Значення синуса, ко-

синуса і тангенса де-

яких кутів. 

Розв’язування пря-

мокутних трикутни-

ків. Прикладні зада-

чі. 

Наводить приклади геомет-

ричних фігур та спів-

відношень, указаних у змісті. 

Пояснює: що таке похила та 

її проекція; що означає 

«розв’язати прямокутний 

трикутник». 

Формулює: властивості пер-

пендикуляра і похилої; оз-

начення синуса, косинуса, 

тангенса гострого кута пря-

мокутного трикутника; тео-

рему Піфагора; співвідно-

шення між сторонами і кута-

ми прямокутного трикутни-

ка. 

Знаходить на малюнках 
сторони прямокутного три-

кутника, відношення яких 

дорівнює синусу, косинусу, 

тангенсу вказаного гострого 

кута. 

Обчислює значення синуса, 

косинуса, тангенса для кутів 

30°, 45°, 60°. 

Доводить теорему Піфагора. 

Розв’язує прямокутні три-

кутники. 

Застосовує вивчені озна-

чення й властивості до 

розв’язування задач. 
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8 + 2 

год. 

резерв 

Тема 6. Повторення та систематизація 

навчального матеріалу 

 

 

9 клас 

Геометрія 

70 годин 

(І семестр – 32 години, 2 години на тиждень, 

ІІ семестр – 38 годин, 2 години на тиждень) 

К-ть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів 

 

6 

 

Тема 1. Повторення 

13 

Тема 2. Розв’язування  трикутників (13 год.+ 6 год. 

повторення) 

 Синус, косинус, тан-

генс кутів від 0° до 

180°. 

Тотожності: 

sin2α + соs2α = 1; 

sіn (180° – α) = sіnα; 

соs (180° – α) = – 

соsα; 

sіn (90° – α) = соsα; 

соs (90° – α) = sіnα. 

Теореми косинусів і 

Наводить приклади спів-

відношень, указаних у змісті 

Пояснює, що таке синус, ко-

синус і тангенс кутів від 0° до 

180°; що означає «розв’язати 

трикутник»; основні алгорит-

ми розв’язування трикутників. 

Формулює теореми косинусів і 

синусів. 

Описує основні випадки роз-

в'язування трикутників та ал-
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синусів. горитми їх розв’язування. 

Доводить теореми синусів і ко-

синусів. 

Розв'язує трикутники. 

Застосовує алгоритми роз-

в’язування трикутників до 

розв'язування прикладних.  

7 Тема 3. Правильні многокутники 

 Правильні 

многокутники. 

Формули радіусів 

вписаних і описаних 

кіл правильних мно-

гокутників. 

Побудова правиль-

них многокутників. 

Довжина кола. Дов-

жина дуги кола. 

Описує круговий сектор і сег-

мент. 

Зображує та знаходить на 

малюнках многокутник і його 

елементи, многокутник, вписа-

ний у коло, і многокутник, 

описаний навколо кола. 

Формулює означення правиль-

ного многокутника; теореми про 

суму кутів опуклого мно-

гокутника; про відношення 

довжини кола до його діаметра. 

Записує і пояснює формули 

радіусів вписаного і описаного 

кіл правильного многокутника; 

радіусів вписаного і описаного 

кіл правильного трикутника, 

чотирикутника (квадрата), шес-

тикутника; довжини кола і дуги 

кола; площі круга, сектора, 

сегмента. 

Будує правильний трикутник, 

чотирикутник, шестикутник.  

Доводить формули радіусів 

вписаних і описаних кіл 
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правильних многокутників.  

Застосовує вивчені означення і 

властивості до розв'язування 

задач. 

10 Тема 4. Декартові координати на площині 

 Прямокутна система 

координат на пло-

щині. Координати се-

редини відрізка. Від-

стань між двома точ-

ками із заданими ко-

ординатами. 

Рівняння кола і 

прямої. 

Пояснює: що таке рівняння 

фігури; як можна задати на 

координатній площині: пряму; 

коло; суть методу координат 

та етапи його застосування. 

Формулює теореми про: 

відстань між двома точками; 

координати середини відрізка. 

Записує та пояснює: основні 

тотожності для sin α, cos α і 

tg α; формули координат 

середини відрізка, відстані 

між двома точками; рівняння 

кола, прямої. 

Зображує та знаходить на 

малюнках геометричну фігу-

ру (пряму, коло) за її рівня-

нням у заданій системі коор-

динат. 

Будує систему координат у 

певному розміщенні відносно 

заданої фігури. 

Обчислює: координати сере-

дини відрізка; відстань між 

двома точками, заданих свої-

ми координатами. 

Доводить теорему про: 

відстань між двома точками; 
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координати середини відрізка; 

рівняння кола.  

Застосовує вивчені формули й 

рівняння фігур до розв’язу-

вання задач. 

Описує прямокутну систему 

координат. 

Розпізнає рівняння кола та 

прямої.  

Записує і доводить формули 

координати середини відрізка 

та  відстані між двома точками. 

Застосовує вивчені формули 

і рівняння фігур до розв’язу-

вання задач. 

9 Тема 5. Геометричні перетворення 

 Переміщення (рух) 

та його властивості. 

Симетрія відносно 

точки і прямої, по-

ворот, паралельне 

перенесення. 

Рівність фігур. 

Перетворення подіб-

ності та його власти-

вості. Гомотетія. 

Подібність фігур. 

Плоші подібних фі-

гур. 

Наводить приклади: фігур та 

їх образів при геометричних 

перетвореннях, указаних у 

змісті; фігур, які мають центр 

симетрії, вісь симетрії; рівних 

і подібних фігур. 

Пояснює, що таке: пере-

міщення (рух); образ фігури 

при геометричному перемі-

щенні; фігура, симетрична да-

ній відносно точки (прямої); 

симетрія відносно точки 

(прямої); паралельне перене-

сення; поворот; рівність фі-

гур; перетворення подібності; 

подібність фігур. 

Формулює: означення: рівних 
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фігур; подібних фігур; власти-

вості: переміщення; симетрії 

відносно точки (прямої); пара-

лельного перенесення; пово-

роту; перетворення подіб-

ності; теорему про відно-

шення площ подібних мно-

гокутників. 

Зображує і знаходить на 

малюнках фігури, в які 

переходять дані фігури при 

різних видах переміщень та 

перетворенні подібності. 

Обчислює довжини відрізків 

у подібних фігурах, площі 

подібних фігур. 

Обґрунтовує: симетричність 

двох фігур відносно точки 

(прямої); наявність у фігури 

центра (осі) симетрії; рівність 

фігур із застосуванням 

переміщень; подібність фігур. 

Доводить: властивості: си-

метрії відносно точки (пря-

мої); паралельного пере-

несення; повороту; перство-

рення подібності; теорему про 

відношення площ подібних 

трикутників. 

Застосовує вивчені означення 

й властивості до розв’язування 

задач. 

9 Тема 6. Вектори на площині 



50 

 

 Вектор. Модуль і 

напрям вектора. Рів-

ність векторів. Ко-

ординати вектора. 

Додавання і від-

німання векторів. 

Множення вектора 

на число. Колінеар-

ні вектори.  

Скалярний добуток 

векторів. 

Наводить приклади рівних, 

протилежних, колінеарних 

векторів. 

Описує вектор, модуль і напрям 

вектора, координати вектора, дії 

над векторами, рівність і колі-

неарність векторів. 

Відкладає вектор, рівний 

даному; вектор, рівний сумі 

(різниці) векторів. 

Пояснює: що таке: вектор; 

модуль і напрям вектора; 

одиничний вектор; нуль-

вектор; колінеарні вектори; 

протилежні вектори; коорди-

нати вектора; сума і різниця 

векторів; добуток вектора на 

число; як задати вектор; як 

відкласти вектор від заданої 

точки; за якими правилами 

знаходять: суму векторів; 

добуток вектора на число. 

Формулює: означення: рівних 

векторів; скалярного добутку 

векторів; властивості: дій над 

векторами; скалярного мно-

ження векторів. 

Зображує і знаходить на 

малюнках: вектор; вектор, 

рівний або протилежний 

даному, колінеарний із да-

ним, у т. ч. за його коор-

динатами; вектор, що дорів-
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нює сумі (різниці) векторів, 

добутку вектора на число. 

Обчислює: координати векто-

ра, суми (різниці) векторів, 

добутку вектора на число; 

скалярний добуток векторів; 

довжину вектора, кут між 

двома векторами. 

Обґрунтовує рівність, ко-

лінеарність, перпендику-

лярність векторів. 

Застосовує вивчені означення 

й властивості до розв’язування 

задач. 

9 Тема 7. Початкові відомості зі стереометрії 

 Взаємне розташува-

ння прямих у 

просторі. 

Взаємне розташу-

вання площин. 

Взаємне розташу-

вання прямої та 

площини. Перпен-

дикуляр до площи-

ни. 

Пряма призма. Пі-

раміда. Площа по-

верхні та об'єм 

призми і піраміди. 

Циліндр. Конус. 

Куля. Площі 

поверхонь і об'єми 

циліндра, конуса і 

Описує взаємне розташування 

у просторі двох прямих; прямої 

та площини; двох площин. 

Наводить приклади взаєм-

ного розміщення в просторі: 

точки і прямої; точки і 

площини; двох прямих; прямої 

та площини; двох площин; 

геометричних тіл, указаних у 

змісті. 

Пояснює: що таке: площина, 

«належати», «лежати між» у 

просторі; призма, піраміда, 

циліндр, конус, куля та їх 

елементи; площа поверхні та 

об’єм многогранника і тіла 

обертання; як можна задати 

площину. 
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кулі. 

Розв’язування за-

дач на обчислення 

площ поверхонь, і 

об’ємів, у тому чис-

лі прикладного ха-

рактеру. 

Формулює означення: 

перпендикуляра, прове-

деного з точки до площини; 

відстані від точки до пло-

щини. 

Записує і пояснює формули 

площ поверхонь і об’ємів заз-

начених у програмі геомет-

ричних тіл. 

Зображує і знаходить на 

малюнках: взаємне розміщен-

ня прямих, площин, прямої і 

площини; многогранники і 

тіла обертання та їх елементи; 

розгортки призми, піраміди, 

циліндра, конуса. 

Обчислює: відстань від точ-

ки до площини; площі повер-

хонь та об’єми геометричних 

тіл, указаних у змісті, у ви-

падках, не складніших за 

пряму підстановку даних у 

формулу. 

Застосовує вивчені означення і 

формули до розв’язування 

найпростіших задач. 

6+1 

год. 

резерв 

Тема 8. Повторення та систематизація 

навчального матеріалу 
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Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

І. 

Початковий 

1 Учень розпізнає один із кількох 

запропонованих математичних об’єктів 

(символів, виразів, геометричних фігур 

тощо), виділивши його серед інших; 

читає і записує числа, переписує даний 

математичний вираз, формулу; 

зображує найпростіші геометричні 

фігури (малює ескіз). 

2 Учень виконує однокрокові дії з 

числами, найпростішими математични-

ми виразами; впізнає окремі 

математичні об’єкти і пояснює свій 

вибір. 

3 Учень співставляє дані або словесно 

описані математичні об’єкти за їх 

суттєвими властивостями; за допомо-

гою вчителя виконує елементарні 

завдання. 

ІІ. 

Середній 

4 Учень відтворює означення мате-

матичних понять і формулювання 

тверджень; 

називає елементи математичних об’єк-

тів; формулює деякі властивості мате-

матичних об’єктів; виконує за зразком 

завдання обов’язкового рівня. 
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5 Учень ілюструє означення матема-

тичних понять, формулювань теорем і 

правил виконання математичних дій            

прикладами із пояснень вчителя або 

підручника; розв’язує завдання обов’яз-

кового рівня за відомими алгоритмами 

з частковим поясненням. 

6 Учень ілюструє означення математич-

них понять, формулювань теорем і 

правил виконання математичних дій 

власними прикладами; самостійно 

розв’язує завдання обов’язкового рівня 

з достатнім поясненням; записує 

математичний вираз, формулу за 

словесним формулюванням і навпаки. 

ІІІ. 

Достатній 

7 Учень застосовує означення матема-

тичних понять та їх властивостей для 

розв’язання завдань у знайомих 

ситуаціях; знає залежності між елемен-

тами математичних об’єктів; самостій-

но виправляє вказані йому помилки; 

розв’язує завдання без достатніх 

пояснень. 

8 Учень володіє визначеним програмою 

навчальним матеріалом; розв’язує зав-

дання з частковим поясненням; част-

ково аргументує математичні мірку-

вання й розв’язування завдань. 

9 Учень вільно володіє визначеним 

програмою навчальним матеріалом; 

самостійно виконує завдання в знайо-

мих ситуаціях із достатнім поясненням; 

виправляє допущені помилки; 
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повністю аргументує обґрунтування 

математичних тверджень; розв’язує 

завдання з достатнім поясненням.  

IV. 

Високий 

10 Учень усвідомлює нові для нього мате-

матичні факти, ідеї, вміє доводити 

передбачені програмою математичні 

твердження з достатнім обґрунту-

ванням; під керівництвом учителя 

знаходить джерела інформації та 

самостійно використовує їх; розв’язує 

завдання з повним поясненням і 

обґрунтуванням.  

11 Учень вільно і правильно висловлює 

відповідні математичні міркування, 

переконливо аргументує їх; 

самостійно знаходить джерела 

інформації та працює з ними; 

використовує набуті знання і вміння в 

незнайомих для нього ситуаціях; знає 

передбачені програмою основні методи 

розв’язання завдання і вміє їх 

застосовувати з необхідним 

обґрунтуванням. 

12 Учень виявляє варіативність мислення і 

раціональність у виборі способу 

розв’язання математичної проблеми; 

вміє узагальнювати й систематизувати 

набуті знання; здатний до розв’язування 

нестандартних задач і вправ. 
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