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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №483 від 29.04.2021 р 

«Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою 

«Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти» на травень 2021 – листопад 2027 роки». 

  



Пояснювальна записка 
 

Вступна частина 

 

Модельна навчальна програма з математики для 5–6 класів закладів загальної 

середньої освіти побудована відповідно до Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, Державного стандарту базової середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898 

(далі — Державний стандарт) і Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

19 лютого 2021 року № 235 та спрямована на реалізацію вимог до обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом для математичної освітньої 

галузі. 

В програмі окреслено ціннісні орієнтири, ключові компетентності та наскрізні 

уміння учнів, на формування яких спрямовується освітній процес. 

Запропонована програма акцентована на особистості дитини. Цим визначається 

перехід від принципу «уся математика для всіх» до врахування індивідуальних параметрів 

особистості – для чого 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’язберігаючих 

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 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання та формування 

позитивних рис особистості; 



5. формування мислення через навчання діяльності: умінню адаптуватися 

всередині визначеної системи щодо прийнятих у ній норм (самовизначення), усвідомлено 

будувати свою діяльність з досягнення мети (самореалізації) й оцінювати власну 

діяльність і її результати (рефлексії); 

6. формування системи цінностей та її проявів в особистісних якостях; 

7. формування уявлень про математичний метод дослідження реального світу, роль 

і місце математики в системі наук; 

8. оволодіння математичними знаннями, які забезпечують включення учнів у 

діяльність на уроках математики, суміжних предметах і в практичному житті. 

 

У таблиці подано компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі. 

 

Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі в 5-6 класах 

 

Ключові 

компетентності 

Уміння та ставлення 

Вільне 

володіння 

державною 

мовою 

Уміння: 

₋ чітко і зрозуміло формулювати означення математичних понять і 

тверджень;  

₋ коректно вживати математичну термінологію при обґрунтуванні 

способів розв’язання рівнянь, нерівностей і задач; 

₋ описувати мовними засобами інформацію, подану в різних формах 

(у формулах, таблицях, діаграмах, на графіках) та формулювати 

висновки на основі інформації, поданої в різних формах; 

₋ ставити запитання, читко висловлювати свої думки, розпізнавати 

проблему, яку можна розв’язати математичними методами; 

₋ здійснювати комунікацію в усній та письмовій формах з 

урахуванням особливостей наукових і технічних мовних норм у 

спілкуванні; 

₋ поповнювати свій словниковий запас, у тому числі і математичними 

термінами. 

 

Ставлення: 

₋ визнання важливості чітких і лаконічних формулювань; 

₋ повага до державної мови. 

Здатність 

спілкуватися 

рідною (у разі 

відмінності від 

державної) 

мовою 

Уміння:  

₋ розуміти і перетворювати тексти математичного змісту рідною 

мовою; 

₋ зіставляти математичні терміни та поняття рідною та державною 

мовами; 

₋ правильно та доречно вживати математичну термінологію;  

₋ здійснювати комунікацію в усній та письмовій формах рідною 

мовою з урахуванням особливостей наукових і технічних мовних 

норм у спілкуванні; 

₋ описувати мовними засобами рідної мови інформацію, подану в 

різних формах (у формулах, таблицях, діаграмах, на графіках) та 

формулювати висновки на основі інформації, поданої в різних 

формах. 

 

Ставлення:  

₋ розуміння цінності мовного різноманіття;  

₋ повага до рідної мов. 



Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Уміння:  

₋ поповнювати словниковий запас математичними термінами 

іншомовного походження;  

₋ зіставляти математичні терміни, поняття, числівники з відповідними 

йому іноземною мовою;  

₋ здійснювати пошук інформації в іншомовних джерелах. 

  

Ставлення:  

₋ усвідомлення важливості правильного використання математичних 

термінів та їх позначення в різних мовах у навчанні та 

повсякденному житті;  

₋ усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розширення 

своїх навчальних можливостей. 

Математична 

компетентність 

Уміння:  

₋ оперувати текстовою і числовою інформацією, геометричними 

об’єктами на площині та в просторі; 

₋ встановлювати кількісні та просторові відношення між реальними 

об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); 

₋ обирати, створювати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 

оцінювати результати; 

₋ здійснювати прогнози в контексті навчальних і практичних задач; 

₋ доводити правильність тверджень; 

₋ застосовувати логічні способи мислення під час розв’язування 

пізнавальних і практичних задач, пов’язаних з реальними об’єктами, 

використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях. 

 

Ставлення:  

₋ готовність шукати пояснення та оцінювання правильності 

аргументів;  

₋ усвідомлення важливості математики як мови науки, техніки та 

технологі 

Компетентності 

в галузі 

природничих 

наук, техніки і 

технологій 

Уміння: 

₋ аналізувати дані, які стосуються природничіх наук та техніки, та 

зв’язки між ними, що подаються у вигляді виразів, рівнянь, 

нерівностей, тощо; 

₋ будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і 

процесів; 

₋ робити висновки, щодо різноманітних зв’язків математики і 

реального світу, на основі міркувань та свідчень; 

₋ обґрунтовувати рішення. 

 

Ставлення: 

₋ критичне оцінювання досягнень науково-технічного прогресу; 

₋ усвідомлення важливості математичних методів і моделей для опису 

та пізнання навколишнього світу 

Інноваційність Уміння:  

₋ генерувати нові ідеї щодо розв’язання проблемної ситуації, 

аналізувати та планувати їхнє втілення. 

 

Ставлення:  



₋ відкритість до інновацій; 

₋ позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших 

осіб; 

₋ розуміння потреби в критичному ставленні до інновацій та потреби 

обґрунтування інноваційних ідей.  

Екологічна 

компетентність 

Уміння: 

₋ аналізувати екологічні дані та зв’язки між ними, що подаються у 

вигляді виразів, рівнянь, нерівностей тощо; 

₋ розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна 

розв’язати, використовуючи засоби математики; 

₋ оцінювати, прогнозувати вплив людської діяльності на довкілля 

через побудову та дослідження математичних моделей природних 

процесів і явищ. 

 

Ставлення: 

₋ зацікавленість у дотриманні умов екологічної безпеки та сталому 

розвитку суспільства; 

₋ визнання ролі математики в розв’язанні проблем довкілля; 

₋ розуміння власної ролі у дотриманні умов екологічної безпеки та 

сталому розвитку суспільства. 

Інформаційноко

мунікаційна 

компетентність 

Уміння: 

₋ структурувати дані; 

₋ діяти за алгоритмом та складати алгоритми; 

₋ визначати достатність даних для розв’язання задачі; 

₋ використовувати різні знакові системи; 

₋ оцінювати достовірність інформації; 

₋ доводити істинність тверджень; 

₋ раціонально використовувати цифрові програмні засоби  для 

оптимізації своєї навчальної діяльності. 

 

Ставлення: 

₋ критичне осмислення інформації та джерел її отримання; 

₋ усвідомлення важливості цифрових технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчання 

впродовж життя 

Уміння:  

₋ організовувати та планувати свою навчальну діяльність;  

₋ моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;  

₋ доводити правильність чи помилковість суджень. 

  

Ставлення:  

₋ усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і 

вмінь;  

₋ зацікавленість у пізнанні світу та розуміння важливості вчитися 

впродовж життя;  

₋ прагнення вдосконалювати результати людської діяльності. 

Громадянські та 

соціальні 

компетентності 

Громадянські компетентності 

Уміння: 

₋ висловлювати власну думку, слухати і чути інших осіб, оцінювати 

аргументи та змінювати думку на основі доказів; 

₋ аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події у 

державі на основі статистичних даних; 



₋ враховувати правові, етичні й соціальні наслідки прийняття рішень; 

₋ розпізнавати інформаційні маніпуляції. 

 

Ставлення: 

₋ налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного 

переходу до висновків. 

 

Соціальні компетентності 

Уміння: 

₋ співпрацювати в команді для розв’язання проблеми; 

₋ аргументувати та обстоювати власну позицію; 

₋ приймати аргументовані рішення на основі аналізу всіх даних та 

формування причинно-наслідкових зв’язків проблемної ситуації. 

 

Ставлення: 

₋ відповідальність та ініціативність, упевненість у собі; 

₋ рівне ставлення до інших осіб та відповідальність за спільну справу. 

Культурна 

компетентність 

Уміння:  

₋ бачити математику у творах мистецтва;  

₋ сприймати і перетворювати інформацію, що поєднує 

загальнокультурний і математичний зміст;  

₋ зображати фігури, графіки, рисунки, схеми, діаграми;  

₋ розпізнавати різні види симетрії і закономірності у природі, 

технічних пристроях і творах мистецтва;  

₋ здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, 

відтворення перспектив, створення об’ємно-просторових 

композицій.  

 

Ставлення:  

₋ усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах з 

живопису, музики, архітектури, тощо;  

₋ розуміння важливості внеску математиків у загальносвітову 

культуру. 

Підприємливість 

та фінансова 

грамотність 

Уміння: 

₋ генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, 

вирішувати життєві проблеми; 

₋ сприймати та аналізувати, фінансові відомості та зв’язки між ними, 

що подаються у вигляді виразів, рівнянь, нерівностей, таблиць, 

діаграм, геометричних фігур тощо; 

₋ розпізнавати фінансові проблеми, що виникають у побуті та 

життєдіяльності, які можна розв’язати, використовуючи засоби 

математики; 

₋ використовувати критерії раціональності, практичності,  

₋ ефективності та точності при розв’язанні життєвих ситуацій 

(соціальних, побутових, економічних); 

₋ виконувати кількісну оцінку варіантів вибору та відповідних 

ризиків, аналізувати та прогнозувати витрати, доходи та збитки; 

₋ аргументувати та захищати свою позицію, вести дискусію; 

₋ використовувати різні стратегії, шукати оптимальних способів 

розв’язання проблемних ситуацій; 

₋ будувати та досліджувати математичні моделі економічних 

процесів; 



₋ планувати та організовувати діяльність для досягнення цілей; 

₋ аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, 

користуючись математичними методами. 

 

Ставлення: 

₋ відповідальність та ініціативність, впевненість у собі; 

₋ відповідальність за прийняті рішення; 

₋ ощадливість і поміркованість; 

₋ розуміння важливості математичних розрахунків та оцінювання 

ризиків. 

 

Особливості організації навчального процесу 

 

Дана програма складена з урахуванням типового навчального плану, який 

передбачає на вивчення математики у 5-6 класах 5 годин на тиждень. 

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, мова і логіка; 

розширюється поняття чисел до раціональних чисел, вводяться дії над раціональними 

числами; формуються поняття відношення та пропорція, тотожності, вивчаються 

властивості рівнянь, відпрацьовуються вміння по розв’язку рівнянь та задач на складання 

рівнянь.  

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 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 

 

Програму представлено в табличній формі, що містить три частини: «Очікувані 

результати навчання», «Пропонований зміст» та «Види навчальної діяльності». У частині 

«Очікувані результати навчання» конкретизовані знання змісту і деталізується рівень 

засвоєння кожного з понять теми. У частині «Пропонований зміст» вказані змістові 

питання, що вивчаються. У частині «Види навчальної діяльності» вказано орієнтовний 

перелік видів діяльності, які можуть бути запропоновані учням. Учитель вільний в доборі 

тематики й видів дослідницьких та проєктних робіт. Він самостійно визначає кількість 

робіт, зокрема й тих, що підлягають обов’язковому оцінюванню.  

Зміст навчання математики структурований за темами. Такий розподіл змісту 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. 

 

 

 



5 клас 

 
Очікувані результати навчання Пропонований зміст навчального 

предмета 

Види навчальної діяльності 

Тема 1. Узагальнення та систематизація вивченого в початковій школі 

Учень/учениця: 

 

розуміє  

₋ суть арифметичних дій додавання, 

віднімання, множення й ділення;  

₋ знає назви компонентів і результатів 

арифметичних дій; 

 

має уявлення про: 

₋ плоскі і об’ємні геометричні фігури; 

₋ геометричні фігури на площині: точку, 

відрізок, пряму, промінь, кут; 

 

знає 

₋ прийоми раціональних обчислень значень 

виразів; 

₋ як перевірити правильність обчислень; 

₋ одиниці вимірювання довжини, площі, 

маси, місткості, часу та співвідношення 

між ними; 

 

вміє  

₋ читати та записувати багатоцифрові 

натуральні числа в межах мільйону, 

замінює число сумою розрядних доданків; 

₋ читати за записувати звичайні дробі та 

мішані числа; 

₋ порівнювати багатоцифрові числа, дробі 

та мішані числа різними способами; 

₋ використовувати математичні символи для 

1. Натуральні числа та число 0. Цифри. 

Десятковий запис натуральних чисел.  

2. Арифметичні дії над натуральними 

числами. Ділення з остачею. Порядок дій. 

3. Порівняння та округлення натуральних 

чисел. 

4. Числові та буквені вирази. Значення 

виразу. Рівняння. Компоненти рівнянь. 

5. Звичайні дробі та мішані числа та дії з 

ними. 

6. Величини. Основні величини: довжина, 

маса, час, вартість. Іменовані числа. 

7. Геометричні фігури на площині: точка, 

відрізок, пряма, промінь, кут. 

Координатний промінь. 

8. Кут. Види кутів. Бісектриса кута. 

9. Прямокутник, квадрат та трикутник. 

Периметр фігур. 

10. Розв’язування задач господарського 

змісту та задач на рух. 

11. Відсотки. 

1. Повторення навчального матеріалу за 

допомогою опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розв’язування учнями прикладів, рівнянь, 

текстових задач з відповідними поясненнями 

хода розв’язування. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: визначення невідомого доданка, 

зменшуваного, від’ємного; пошук раціональних 

способів обчислення значень числових виразів, 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Користування вимірювальними пристроями: 

лінійка, годинник, термометр, терези. 

9. Моделювання: створення схем задач та 

рівнянь, створення простих моделей для 

ілюстрації звичайних дробів та дій з ними. 

10. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 



порівняння чисел; 

₋ записувати математичні вирази і 

твердження, подані в текстовій формі з 

використанням математичних символів; 

₋ знаходити значення числового виразу в 

межах мільярду; 

₋ розв’язувати рівняння з одним невідомим 

на основі правил знаходження невідомого 

компоненту арифметичної дії; 

₋ вміє розв’язувати задачі на знаходження 

частини від цілого та цілого за його 

частиною,  на звичайні дроби; 

₋ округлювати багатоцифрові числа з 

точністю до десятків, сотень; 

₋ вимірювати та порівнювати величини: 

довжину, масу, місткість, час, 

температуру, площу; 

₋ розв’язувати прості і складені текстові 

задачі господарського змісту; прості і 

складені сюжетні задачі, задачі на 

знаходження периметра прямокутника 

(квадрату) та трикутника; 

₋ будувати математичні моделі, 

використовуючи числові та буквені 

вирази, рівняння; 

₋ створювати схеми задач та рівнянь; 

₋ презентувати результати розв’язання 

задачі, використовуючи різні способи та 

інструменти; 

₋ обґрунтувати свій вибір розв’язання 

задачі; 

 

володіє навичками письмового додавання, 

віднімання, множення та ділення чисел у 

межах мільйона. 

Тема 2. Натуральні числа і дії з ними 



Учень/учениця: 

 

пояснює 

₋ що таке натуральне число,  

₋ що таке цифра; 

₋ правила читання і запису натуральних 

чисел;  

₋ що таке позиційний принцип запису 

числа; 

₋ що таке розрядна одиниця; 

 

знає: 

₋ назви розрядів і класів натуральних чисел 

в межах мільярда; 

₋ правила порівняння натуральних чисел 

₋ правила округлення натуральних чисел; 

₋ властивості арифметичних дій з 

натуральними числами; 

 

вміє: 

₋ записувати натуральне число як суму 

розрядних доданків; 

₋ додавати, віднімати, множити та ділити (у 

тому числі і з остачею) натуральні числа; 

₋ порівнювати натуральні числа; 

₋ округлювати натуральні числа; 

₋ знаходити квадрат та куб натурального 

числа. 

1. Натуральні числа. Натуральний ряд. 

Найменше натуральне число. Число 0. 

2. Цифри. Десятковий запис і читання 

натуральних чисел. Позиційний принцип 

запису чисел. 

3. Розрядні одиниці. Розряди. 

4. Порівняння натуральних чисел.  

5. Округлення натуральних чисел. 

6. Арифметичні дії з натуральними 

числами та їх властивості. 

7. Порядок дій. 

8. Способи раціональних обчислень. 

9. Квадрат і куб натурального числа. 

Степінь числа з натуральним показником. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Виконання обчислень раціональним способом, 

спираючись на властивості арифметичних дій з 

усним поясненням хода розв’язування. 

4. Осмислене застосування правил порівняння та 

округлення натуральних чисел  

5. Розв’язування учнями прикладів, текстових 

задач з відповідними поясненнями хода 

розв’язування. 

6. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

7. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

8. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: пошук раціональних способів 

обчислення значень числових виразів, 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків. 

9. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

10. Моделювання: створення схем задач. 

11. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

12. Проєктна діяльність: пошук інформації в 

друкованих джерелах або в Інтернеті, 

опрацювання знайденої інформації, 

представлення результатів. 

Тема 3. Вирази. Рівняння 

Учень/учениця: 1. Числові та буквені вирази. 1. Проблемний метод викладання матеріалу на 



 

пояснює 

- чим відрізняється числовий вираз від 

буквеного; 

 

знає: 

₋ поняття числової нерівності; 

₋ поняття рівняння; 

₋ компоненти рівняння та правила; 

знаходження невідомих компонентів 

рівняння; 

 

вміє: 

₋ записувати, читати та складати числові та 

буквені вирази; 

₋ знаходити значення числового та буквеного 

виразу із заданим значенням букви; 

₋ перевіряти правильність чи неправильність 

числової нерівності; 

₋ читати подвійні нерівності; 

₋ застосовувати закони додавання та 

множення під час спрощення числових та 

буквених нерівностей; 

₋ застосовувати числові та буквені вирази для 

обчислення периметрів фігур, вартості 

товарів тощо; 

₋ знаходити невідомі компоненти рівняння; 

₋ складати рівняння для розв’язання простих 

задач. 

2. Запис, читання та складання виразів. 

3. Значення числового та буквеного 

виразів. 

4. Поняття числової нерівності. 

Правильні/неправильні числові нерівності. 

5. Строгі й нестрогі числові нерівності.  

6. Подвійна числова нерівність. 

7. Спрощення числових і буквених виразів. 

Застосування законів додавання та 

множення при спрощенні числових та 

буквених виразів. 

8. Рівняння. 

9. Компоненти рівняння. Знаходження 

невідомого компонента рівняння. 

10. Розв’язування простих задач за 

допомогою рівнянь. 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Дослідницька робота: визначення істинності 

або хибності числової нерівності або рівності, 

встановлення кількості коренів рівняння. 

4. Осмислення та застосування законів додавання 

та множення при спрощенні числових та 

буквених виразів, правил знаходження невідомих 

компонентів рівняння, складання рівнянь для 

розв’язання простих задач. 

5. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

6. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання складних рівнянь у групах, 

розв’язування кросвордів та математичних 

ребусів. 

7. Моделювання: створення схем рівнянь. 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність учнів: складання задач, які 

розв’язуються за однією схемою. 

Тема 4. Математичне моделювання 

Учень/учениця: 

 

розпізнає  

₋ типові задачі за їх ознаками; 

 

знає: 

1. Математична модель задачі.  

2. Прості та складені задачі. 

3. Основні типи простих задач. 

4. Формули подоланого шляху, вартості 

покупки, продуктивності праці. 

5. Формули периметра квадрата і 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 



₋ основні типи задач; 

₋ формули подоланого шляху, вартості, 

продуктивності праці; 

₋ формули периметра квадрата і 

прямокутника;  

₋ формули площі квадрата і прямокутника; 

₋ способи розв’язання задач на спільну 

роботу, задач на одночасний рух, на рух в 

одному напрямку та в протилежних 

напрямках, задачі на рух з урахуванням 

течії; 

 

вміє: 

₋ обирати числові дані, необхідні і достатні 

для розв’язання задачі; 

₋ створювати моделі у вигляді геометричних 

фігур, схем;  

₋ будувати математичні моделі, 

використовуючи числові та буквені вирази, 

рівняння; 

₋ складати рівняння для розв’язання задач; 

₋ застосовувати формули до розв’язування 

прикладних задач. 

 

прямокутника. 

6. Формули площі квадрата і 

прямокутника. 

7. Дослідження математичних моделей 

задач: метод проб та помилок, метод 

перебору. 

8. Розв’язування текстових задач за 

допомогою рівнянь. 

3. Моделювання: створення моделі задачі у 

вигляді схеми, таблиці, геометричної фігури або 

малюнка.  

4. Класифікація задач за типами: задачі на 

знаходження невідомих за їх сумою та різницею, 

задачі на знаходження невідомих за їх сумою та 

відношенням, задачі на знаходження невідомих за 

їх різницею та відношенням, задачі на 

знаходження невідомих за двома різницями, 

задачі на знаходження трьох невідомих за трьома 

сумами цих невідомих, взятих попарно, задачі на 

пропорційне ділення, задачі на знаходження 

четвертого пропорційного, задачі на подвійне 

зведення до одиниці; задачі на спільну роботу; 

задачі на одночасний рух, задачі на рух в одному 

напрямку та задачі на рух в протилежних 

напрямках, задачі на рух з урахуванням течії.  

5. Дослідження задачі: складання й розв’язування 

оберненої задачі; перетворення задачі. 

6. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання задач у групах, розв’язування 

кросвордів та ребусів. 

7. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

8. Проєктна діяльність учнів: створення різних 

типів задач. 

Тема 5. Логіка та комбінаторика  

Учень/учениця: 

 

розпізнає  

₋ типові логічні та комбінаторні задачі за їх 

ознаками; 

 

знає: 

₋ основні типи логічних задач; 

1. Логічні задачі (задачі на зважування та 

переливання, Принцип Діріхле, магічні 

квадрати) 

2. Комбінаторика та комбінаторні задачі. 

3. Розв’язування найпростіших 

комбінаторних задач методом перебору 

можливих варіантів, за допомогою 

складання таблиць, дерева розв’язків та з 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання самостійних робіт, робота з тестами та 

інтерактивними завданнями, написання 

контрольної роботи. 

3. Розв'язування логічних задач. 

4. Використання метода перебору можливих 



₋ основні типи комбінаторних задач; 

₋ методи розв’язання логічних задач; 

₋ методи розв’язання найпростіших 

комбінаторних задач;  

 

вміє: 

₋ обирати методи розв’язання логічних задач; 

₋ обирати методи розв’язання найпростіших 

комбінаторних задач; 

₋ будувати математичні моделі, 

використовуючи таблиці, дерева та графи; 

₋ застосовувати правила додавання та 

віднімання для розв’язання комбінаторних 

задач. 

використанням методу графів. 

4. Розрахункові логічні задачі. 

5. Застосування правил додавання та 

множення для розв’язання комбінаторних 

задач. 

варіантів, складання таблиць, дерева розв’язків та 

методу графів для розв’язання комбінаторних 

задач. 

5. Використання правил додавання і множення 

для розв'язання комбінаторних задач. 

6. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання задач у групах, розв’язування 

кросвордів та ребусів. 

7. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

8. Проєктна діяльність учнів: дослідницька та 

пошукова робота розв’язку логічних та 

комбінаторних задач. 

Тема 6. Подільність натуральних чисел 

Учень/учениця: 

 

розпізнає 

₋ прості та складені числа; 

₋ парні і непарні числа; 

 

пояснює 

₋ що таке дільник;  

₋ що таке кратне; 

₋ яке число є простим або складеним;  

₋ алгоритм знаходження найбільшого 

спільного дільника декількох чисел; 

₋ алгоритм знаходження найменшого 

спільного кратного декількох чисел; 

 

знає: 

₋ ознаки подільності натурального числа на 2, 

5, 10, 3 та 9; 

 

вміє: 

₋ застосовувати ознаки подільності 

1. Дільники та кратні натуральних чисел. 

2. Ознаки подільності на 2, 5 та 10. 

3. Ознаки подільності на 3 і 9. 

4. Прості та складені числа. 

5. Розкладання складених чисел на прості 

множники. 

6. Найбільший спільний дільник. 

7. Найменше спільне кратне  

8. Розв’язування текстових задач на 

знаходження найбільшого спільного 

дільника та найменшого спільного 

кратного. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Дослідницька робота: визначення дільників 

числа, визначення виду числа (просте або 

складене), формулювання ознак подільності на 2, 

5, 10, 3 та 9. 

4. Розв’язування завдань, що передбачають: 

використання ознак подільності на 2, 3, 5, 9, 10; 

розкладання натуральних чисел на прості 

множники; знаходження спільних дільників двох 

чисел; найбільшого спільного дільника двох 

чисел в межах 100; знаходження найменшого 

спільного кратного двох чисел. 

5. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

6. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання задач у групах, розв’язування 



натурального числа на 2, 3, 5, 9 та 10; 

₋ розкладати натуральне число на прості 

множники; 

₋ розв’язувати текстові задачі на 

знаходження найбільшого спільного 

дільника та найменшого спільного 

кратного. 

кросвордів та ребусів. 

7. Моделювання: створення опорного конспекту з 

теми подільності чисел. 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

Тема 7. Геометричні фігури та величини 

Учень/учениця: 

 

розпізнає 

₋ види кутів за градусною мірою; 

₋ види трикутників за кутами і сторонами; 

₋ види чотирикутників;  

₋ рівні фігури; 

 

пояснює 

₋ що таке трикутник;  

₋ що таке чотирикутник; 

₋ що таке многокутник; 

₋ що таке центр симетрії фігури; 

₋ що таке ось симетрії фігури; 

 

знає: 

₋ формули периметра трикутника та 

чотирикутника; 

₋ формули площі прямокутника та квадрата; 

 

вміє: 

₋ вимірювати і порівнювати довжини 

відрізків; 

₋ вимірювати і порівнювати градусні міри 

кутів; 

₋ знаходити периметр многокутника; 

₋ знаходити площу прямокутника і квадрата. 

1. Найпростіші геометричні фігури: точка, 

пряма, площина, промінь, відрізок). 

Паралельні та перпендикулярні прямі. 

2. Поняття відрізка і ламаної. Довжина 

відрізка і ламаної.  

5. Координатний промінь.  

6. Поняття кута. Величина і градусна міра 

кута.  

7. Вимірювання градусних мір кутів.  

8. Гострий, прямий, тупий кут.  

9. Поняття многокутника. Периметр 

многокутника. 

10. Трикутник. Гострокутний,  

прямокутний, тупокутний трикутник. 

Рівнобедрений, рівносторонній та 

різносторонній трикутник. Сума кутів 

трикутника. Периметр трикутника. Площа 

трикутника. 

9. Чотирикутник. Види  

чотирикутників. Периметр і  

площа чотирикутників. Сума  

кутів чотирикутника. Прямокутник, 

квадрат. 

10 Рівність фігур. Симетрія. Фігури, які 

мають центр симетрії або осі симетрії. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Дослідницька робота: вимірювання довжини 

відрізків та градусних мір кутів, визначення виду 

кута, знаходження суми кутів трикутника, 

визначення виду трикутника, знаходження 

периметрів фігур. 

4. Побудова трикутників та чотирикутників за 

заданими значеннями сторін. 

5. Розв’язування завдань, що передбачають: 

застосування формул знаходження периметра 

трикутників та чотирикутників, застосування 

формул знаходження площі прямокутника та 

квадрата, суми кутів трикутника, розв’язування 

обернених задач. 

6. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

7. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання задач у групах, розв’язування 

кросвордів та ребусів. 

8. Моделювання: зображення моделей 

геометричних фігур. 

9. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 



інтерактивні завдання. 

10. Проєктна діяльність учнів: дослідження 

властивостей трикутників та чотирикутників. 

Тема 8. Звичайні дроби та дії з ними 

Учень/учениця: 

 

розпізнає:  

₋ правильні і неправильні дроби, мішані 

числа; 

₋ скоротні і нескоротні дробів; 

 

пояснює:  

₋ що таке чисельник і знаменник дробу; 

₋ що таке мішане число; 

₋ зв’язок ділення чисел та звичайного дробу; 
 

знає: 

₋ основну властивість дробу; 

₋ правила порівняння дробів; 

₋ правила додавання та віднімання дробів з 

однаковими знаменниками; 

 

вміє: 

₋ читати і записувати звичайні дроби, мішані 

числа; 

₋ перетворювати неправильні дробі в мішані 

числа; 

₋ перетворювати мішані числа в неправильні 

дроби; 

₋ застосовувати основну властивість дробу 

для скорочення дробів; 

₋ порівнювати звичайні дроби та мішані 

числа; 

₋ додавати та віднімати дроби з однаковим 

знаменником; 

₋ додавати та віднімати мішані числа; 

1. Поняття звичайного дробу. Правильні та 

неправильні звичайні дроби. 

2. Мішані числа. Перетворення 

неправильних дробів у мішане число. 

Перетворення мішаних чисел в 

неправильний дріб 

3. Основна властивість дробу. Скорочення 

дробів. 

4. Порівняння звичайних дробів та 

мішаних чисел. 

5. Додавання звичайних дробів з 

однаковими знаменниками. 

6. Віднімання звичайних дробів з 

однаковими знаменниками. 

7. Додавання та віднімання мішаних чисел. 

8. Задачі на дріб від числа і числа за 

значенням його дробу. 

9. Розв’язування текстових задач зі 

звичайними дробами. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Виконання обчислень раціональним способом, 

спираючись на властивості арифметичних дій з 

усним поясненням хода розв’язування. 

4. Осмислене застосування правил перетворення 

мішаних чисел в неправильні дроби та 

неправильних дробів в мішані числа, виконання 

вправ на порівняння звичайних дробів з 

однаковими знаменниками, додавання і 

віднімання дробів з однаковими знаменниками. 

Використання основної властивості дробу.  

5. Розв’язування учнями прикладів, текстових 

задач на знаходження дробу від числа та числа за 

значенням його дробу з відповідними 

поясненнями хода розв’язування. 

6. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

7. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

8. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: пошук раціональних способів 

обчислення значень числових виразів, 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків. 

9. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 



₋ розв’язувати задачі на знаходження дробу 

від числа; 

₋ розв’язувати задачі на знаходження числа 

за значенням його дробу. 

10. Моделювання: створення схем задач. 

11. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

12. Проєктна діяльність: пошук інформації в 

друкованих джерелах або в Інтернеті про 

розвиток уявлень про числа. 

Тема 9. Поняття десяткового дробу. Додавання та віднімання десяткових дробів 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ поняття десяткового дробу; 
 

знає: 

₋ назви розрядів дробової частини 

десяткового дробу; 

₋ правило округлення десяткових дробів; 

₋ правило порівняння десяткових дробів; 

₋ правила додавання та віднімання 

десяткових дробів; 

 

вміє: 

₋ читати і записувати десяткові дроби; 

₋ розміщувати десяткові дроби на 

координатному промені; 

₋ округлювати десяткові дробі; 

₋ порівнювати десяткові дробі; 

₋ додавати та віднімати десяткові дробі; 

₋ застосовувати правила знаходження дробу 

від числа та числа за його дробом під час 

розв’язування практичних задач. 

 

 

1. Поняття десяткового дробу. Заміна 

запису звичайного дробу зі знаменником 

10, 100, 1000, 10 000 … на десятковий 

дріб. 

2. Читання та запис десяткових дробів.  

3. Порівняння десяткових дробів. 

4. Округлення десяткових дробів. 

5. Додавання десяткових дробів. 

6. Віднімання десяткових дробів. 

7. Знаходження десяткового дробу від 

числа і числа за значенням його 

десяткового дробу. 

7. Розв’язування текстових задач з 

десятковими дробами. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Виконання обчислень раціональним способом, 

спираючись на властивості арифметичних дій з 

десятковими дробами з усним поясненням хода 

розв’язування. 

4. Осмислене застосування правил порівняння те 

округлення десяткових дробів.  

5. Розв’язування учнями прикладів, текстових 

задач на знаходження десяткового дробу від 

числа та числа за значенням його десяткового 

дробу з відповідними поясненнями хода 

розв’язування. 

6. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

7. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

8. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: пошук раціональних способів 

обчислення значень числових виразів, 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків. 

9. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 



«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

10. Моделювання: створення схем задач. 

11. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

Тема 10. Множення і ділення десяткових дробів. Середнє арифметичне 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ правило множення десяткових дробів; 

₋ правило ділення десяткового дробу на 

натуральне число; 

₋ правило ділення десяткового дробу на 

десятковий дріб; 

₋ правило знаходження середнього 

арифметичного двох або декількох чисел; 
 

знає: 

₋ правила множення та ділення десяткових 

дробів на розрядні одиниці; 

₋ означення середнього арифметичного двох 

або декількох чисел; 

 

вміє: 

₋ множити десяткові дробі; 

₋ ділити десятковий дріб на натуральне число; 

₋ ділити десятковий дріб на десятковий дріб; 

₋ множити та ділити десятковий дріб на 

розрядну одиницю; 

₋ перетворювати звичайні дробі в десяткові та 

навпаки; 

₋ розв’язувати текстові задачі з дотриманням 

правил множення та ділення десяткових 

дробів; 

₋ знаходити середнє арифметичне двох чисел; 

₋ знаходити середнє арифметичне декількох 

1. Множення десяткових дробів. 

2. Множення десяткових дробів на 

розрядні одиниці. 

3. Ділення десяткового дробу на 

натуральне число. 

4. Ділення десяткового дробу на 

десятковий дріб. 

5. Ділення десяткових дробів на розрядні 

одиниці. 

6. Перетворення звичайних дробів у 

десяткові. 

7. Нескінченні періодичні десяткові 

дроби. 

8. Десяткові наближення звичайних 

дробів. 

9. Розв’язування вправ на всі дії з 

десятковими дробами. 

10. Розв’язування текстових задач з 

десятковими дробами. 

11. Середнє арифметичне. Знаходження 

середнього арифметичного двох чисел. 

Знаходження середнього арифметичного 

декількох чисел.  

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Виконання обчислень раціональним способом, 

спираючись на властивості арифметичних дій з 

десятковими дробами з усним поясненням хода 

розв’язування. 

4. Осмислене застосування правил множення та 

ділення десяткових дробів.  

5. Розв’язування учнями прикладів, текстових 

задач на знаходження середнього арифметичного 

двох або декількох чисел з відповідними 

поясненнями хода розв’язування. 

6. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

7. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

8. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: пошук раціональних способів 

обчислення значень числових виразів, 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків. 

9. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

10. Моделювання: створення схем задач. 

11. Використання цифрових технологій: тести з 



чисел; 

₋ розв’язувати задачі з застосуванням понять 

середнього арифметичного двох або 

декількох чисел. 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

 Тема 11. Відсотки  

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ поняття відсотка; 

₋ зв’язок відсотків та звичайних і десяткових 

дробів; 
 

знає: 

₋ правило знаходження відсотків від даного 

числа; 

₋ правило знаходження числа за його 

відсотком; 

 

вміє: 

₋ перетворювати звичайні та десяткові дробі у 

відсотки; 

₋ перетворювати відсотки у звичайні та 

десяткові дробі; 

₋ знаходити відсотки від даного числа; 

₋ знаходити число за його відсотком; 

₋ розв’язувати текстові задачі на відсотки. 

1. Поняття відсотка. 

2. Прикладні задачі, що приводять до 

поняття відсотка.  

3. Зв’язок відсотків та звичайних і 

десяткових дробів. 

4. Знаходження відсотків від даного 

числа. 

5. Знаходження числа за його відсотком. 

6. Розв’язування текстових задач на 

відсотки. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розв’язування учнями прикладів, текстових 

задач на відсотки з відповідними поясненнями 

хода розв’язування. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: пошук раціональних способів 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Моделювання: створення схем задач на 

відсотки. 

9. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

10. Проєктна діяльність: розробка задач на 

відсоткові розрахунки в різних галузях. 

 Тема 12. Робота з даними  

Учень/учениця: 

 

має уявлення про:  

1. Способи отримання даних та способи 

подання даних. 

2. Статистичні таблиці. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 



₋ статистичні дані та способи їх отримання; 

₋ статистичні таблиці; 

₋ стовпчасті та кругові діаграми; 
 

пояснює: 

₋ правила побудови стовпчастих діаграм; 

₋ правила побудови кругових діаграм; 

 

вміє: 

₋ читати та аналізувати стовпчасті та кругові 

діаграми; 

₋ будувати стовпчасті діаграми; 

₋ будувати кругові діаграми. 

 

3. Стовпчасті діаграми. 

4. Кругові діаграми. 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Побудова стовпчастих та кругових діаграм на 

основі статистичних даних. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: збір та обробка статистичних даних. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: пошук статистичної 

інформації в друкованих джерелах або в 

Інтернеті, визначення оптимального виду 

подання даних та представлення даних у 

вибраному вигляді за допомогою спеціальних 

цифрових додатків. 

Тема 13. Повторення. Резерв часу 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ застосування відповідних правил при 

виконанні дій над натуральними числами, 

звичайними, десятковими дробами, 

мішаними числами; 

₋ хід розв’язання задач, прикладів; 

 
 

знає: 

₋ правила роботи з натуральними числами, 

1. Розв’язування вправ та задач на всі дії 

з натуральними числами, звичайними 

дробами та мішаними числами, 

десятковими дробами. 

2. Розв’язування задач геометричного 

змісту. 

3. Робота з виразами та розв’язування 

рівнянь. 

4. Розв’язування логічних та 

комбінаторних задач. 

5. Розв’язування вправ та задач на 

подільність чисел. 

1. Повторення навчального матеріалу – правила, 

схеми. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розв’язування учнями прикладів, рівнянь, 

текстових задач з відповідними поясненнями 

хода розв’язування. 

4. Формування навичок роботи в парах та малих 

групах. 

5. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 



звичайними, десятковими дробами та 

мішаними числами; 

₋ правила роботи з відсотками; 

₋ формули для знаходження периметру та 

площі квадрата, прямокутника, трикутника, а 

також довжини кола та площі круга; 

 

вміє: 

₋ виконувати дії з натуральними числами, 

звичайними, десятковими дробами та 

мішаними числами; 

₋ визначати дані, які необхідні для розв’язання 

задачі, представляти дані у текстовому, 

табличному або графічному виді; 

₋ будувати математичні моделі для розв’язання 

задач та рівнянь; 

₋ представляти дані за допомогою діаграм, 

аналізувати діаграми. 

6. Розв’язування текстових задач, 

створення моделі умови задачі. 

7. Розв’язування задач на відсотки. 

8. Представлення даних у зручному 

вигляді та робота з даними. 

«Незакінчене речення». 

6. Моделювання: створення схем задач, рівнянь, 

побудова діаграм. 

7. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 клас 

 
Очікувані результати навчання Пропонований зміст навчального 

предмета 

Види навчальної діяльності 

Тема 1. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

Учень/учениця: 

 

розуміє  

₋ що таке натуральне число, звичайний дріб, 

мішане число, десятковий дріб, відсоток, 

середнє арифметичне; 

 

має уявлення про: 

₋ прості та складені числа; 

₋ стовпчасті діаграми; 

 

знає 

₋ прийоми раціональних обчислень значень 

виразів; 

₋ способи перевірки правильності обчислень, 

розв’язку рівнянь та задач; 

₋ одиниці вимірювання довжини, площі, 

маси, місткості, часу та співвідношення між 

ними; 

 

вміє  

₋ читати за записувати звичайні дробі, мішані 

числа та десяткові дробі; 

₋ порівнювати багатоцифрові числа, дробі та 

мішані числа, десяткові дробі різними 

способами; 

₋ використовувати математичні символи для 

запису нерівностей; 

₋ записувати математичні вирази і 

твердження, подані в текстовій формі з 

1. Натуральні числа та дії з ними. 

2. Звичайні дроби та мішані числа. 

Додавання та віднімання звичайних 

дробів і мішаних чисел зі спільними 

знаменниками. 

3. Десяткові дроби та дії з ними. 

4. Вирази та рівняння. 

5. Подільність чисел. 

6. Відсоткові розрахунки. 

7. Розв’язування текстових задач, 

створення моделей задач. 

8. Логічні та комбінаторні задачі 

1. Повторення навчального матеріалу за 

допомогою опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розв’язування учнями прикладів, рівнянь, 

текстових задач з відповідними поясненнями 

хода розв’язування. 

4. Робота в парах: взаємоопитування. 

5. Роботи в командах: розв’язання сюжетних 

задач у групах, розв’язування кросвордів та 

ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: розв’язування рівнянь; спрощення 

виразів; пошук раціональних способів 

обчислення значень числових виразів, 

розв’язування задач за найменшу кількість 

кроків; визначення дільників числа. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Моделювання: створення схем задач та 

рівнянь, створення моделей для ілюстрації 

відсоткових розрахунків; візуалізація даних. 

9. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 



використанням математичних символів; 

₋ розв’язувати рівняння з одним невідомим; 

₋ вміє розв’язувати задачі на знаходження 

частини від цілого та цілого за його 

частиною,  на звичайні дроби; 

₋ округлювати багатоцифрові числа та 

десяткові дробі з точністю до вказаного 

розряду; 

₋ вимірювати та порівнювати величини: 

довжину, масу, місткість, час, температуру, 

площу; 

₋ розв’язувати прості і складені текстові 

задачі господарського змісту; сюжетні 

задачі, комбінаторні задачі; 

₋ будувати математичні моделі, 

використовуючи числові та буквені вирази, 

рівняння, блок-схеми, таблиці; 

₋ презентувати результати розв’язання задачі, 

використовуючи різні способи та 

інструменти; 

₋ обґрунтувати свій вибір розв’язання задачі; 

 

володіє навичками письмового додавання, 

віднімання, множення та ділення натуральних 

чисел та десяткових дробів. 

Тема 2. Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних дробів з різними знаменниками 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ алгоритми додавання та віднімання 

звичайних дробів з різними знаменниками та 

мішаних чисел;  

₋ хід розв’язання текстових задач на додавання 

та віднімання звичайних дробів та мішаних 

чисел; 
 

1. Найменший спільний знаменник 

дробів. Зведення дробів до спільного 

знаменника. 

2. Порівняння звичайних дробів. 

3. Додавання звичайних дробів з різними 

знаменниками. 

4. Віднімання звичайних дробів з різними 

знаменниками. 

5. Додавання та віднімання мішаних 

чисел. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Додавання та віднімання звичайних дробів з 

різними знаменниками з застосуванням НОК 

знаменників та основної властивості дробів. 

4. Формування навичок роботи в парах: 



знає: 

₋ основну властивість дробу; 

₋ правила порівняння дробів з різними 

знаменниками; 

₋ правила додавання та віднімання дробів з 

різними знаменниками; 

 

вміє: 

₋ зводити дробі до спільного знаменника; 

₋ порівнювати дробі з різними знаменниками; 

₋ додавати та віднімати дробі з різними 

знаменниками; 

₋ додавати та віднімати мішані числа. 

6. Розв’язування текстових задач на 

додавання та віднімання звичайних 

дробів та мішаних чисел. 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

7. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

8. Проєктна діяльність: створення моделей для 

пояснення правил додавання та віднімання 

звичайних дробів. 

Тема 3. Множення і ділення звичайних дробів 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ алгоритми множення та ділення звичайних 

дробів та мішаних чисел; 

₋ хід розв’язання текстових задач на множення 

та ділення звичайних дробів та мішаних 

чисел; 
 

знає: 

₋ означення взаємно обернених чисел; 

₋ правила множення та ділення звичайних 

дробів; 

 

вміє: 

₋ множити та ділити звичайні дробі; 

₋ множити та ділити мішані числа; 

₋ знаходити дріб від числа та число за 

значенням його дробу; 

₋ виконувати всі арифметичні операції над 

натуральними числами, звичайними, 

десятковими дробами та мішаними числами. 

1. Множення звичайних дробів та 

мішаних чисел. 

2. Взаємно обернені числа. 

3. Ділення звичайних дробів та мішаних 

чисел. 

4. Знаходження дробу від числа та числа 

за значенням його дробу. 

5. Розв’язування текстових задач на всі 

дії зі звичайними дробами. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Множення та ділення звичайних дробів та 

мішаних чисел, знаходження дробу від числа та 

числа за його дробом. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями: пошук 

оптимального розв’язку завдань з використанням 

натуральних чисел, звичайних, десяткових дробів 

та мішаних чисел. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 



інтерактивні завдання. 

Тема 4. Відношення і пропорції 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ що таке відношення чисел та величин; 

₋ що таке пряма та обернена пропорційність; 

₋ що означає масштаб карті;  
 

знає: 

₋ основну властивість відношень та основну 

властивість пропорцій; 

 

вміє: 

₋ розв’язувати рівняння за допомогою 

основної властивості пропорцій; 

₋ розв’язувати задачі на пряму та обернену 

пропорційність: 

₋ розв’язувати задачі на пропорційний поділ; 

₋ обчислювати відстані на карті; 

₋ розв’язувати задачі на відсоткові розрахунки 

за допомогою пропорцій; 

₋ розв’язувати задачі на відсоткове відношення 

двох чисел та величин. 

1. Відношення чисел і відношення 

величин. 

2. Основна властивість відношень. 

3. Пропорція. Основна властивість 

пропорцій. 

4. Розв’язування рівнянь за допомогою 

основної властивості пропорцій. 

5. Пряма та обернена пропорційна 

залежність. 

6. Пропорційність величин. 

7. Задачі на пропорційний поділ. 

8. Масштаб карти та обчислення 

відстаней на карті.  

9. Відсоткове відношення двох чисел і 

двох величин. Відсоткові розрахунки. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Застосування основної властивості відношень 

для розв’язування рівнянь, дослідження 

відношень 4 чисел, розв’язування задач на 

пропорційний поділ, проведення відсоткових 

розрахунків. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та пошукова 

діяльність: визначення виду пропорційної 

залежності, знаходження відстані за картою з 

застосуванням масштабу 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: створення оптимального 

маршруту за допомогою карти. 

Тема 5. Коло, круг, сектор. Об’ємні тіла 

Учень/учениця: 

 

розпізнає: 

₋ на рисунку коло, круг та круговий сектор; 

₋ на рисунку та у просторі об’ємні фігури: 

прямокутний паралелепіпед, куб, призма, 

1. Коло і круг. 

2. Довжина кола. Площа круга. 

3. Круговий сектор. Площа кругового 

сектора. 

4. Об’ємні фігури. Види  

об’ємних фігур: прямокутний 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 



піраміда, конус; 

 

пояснює:  

₋ що таке радіус та діаметр; 

₋ чим відрізняється коло від круга; 

₋ що таке розгортка об’ємної фігури;  
 

знає: 

₋ формули довжини кола, площі круга та 

кругового сектора; 

₋ елементи об’ємних фігур; 

₋ формули об’єму, площі поверхні та суми усіх 

ребер прямокутного паралелепіпеда та куба; 

 

вміє: 

₋ за допомогою циркуля креслити коло; 

₋ будувати розгортку прямокутного 

паралелепіпеда та куба; 

₋ знаходити довжину кола та площу круга та 

кругового сектора; 

₋ знаходити об’єм, площу поверхні та суму 

усіх ребер прямокутного паралелепіпеда та 

куба. 

паралелепіпед, куб, призма, піраміда, 

конус. Елементи об’ємних фігур.  

5. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка 

прямокутного паралелепіпеда. Сума 

довжин усіх ребер, площа поверхні та 

об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

6. Куб. Розгортка куба. Сума довжин усіх 

ребер, площа поверхні та об’єм куба. 

3. Застосування формул обчислення довжини 

круга та площі кола та кругового сектора. 

Зображення на рисунках кола і круга, кругового 

сектора.  

4.Розв’язування сюжетних задачі, що 

передбачають знаходження довжини кола і площі 

круга. 

5. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

6. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

7. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 

власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження об’ємних фігу та їх розгорток, 

пошук об’єктів довкілля, що мають форму 

об’ємних фігур. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: створення моделей 

об’ємних фігур. 

Тема 6. Раціональні числа 

Учень/учениця: 

 

розпізнає: 

₋ додатні та від’ємні числа;  

₋ протилежні числа; 

₋ цілі та раціональні числа; 

 

пояснює:  

₋ що таке модуль числа; 

₋ що таке координатна пряма; 

1. Число 0. Додатні та від’ємні числа. 

2. Координатна пряма. Координата точки. 

3. Протилежні числа. 

4. Модуль числа.  

5. Відстань між точками на координатній 

прямій. 

6. Цілі та раціональні числа. 

7. Порівняння раціональних чисел.  

8. Розв’язування задач із застосуванням 

координатної прямої, відстані між 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розширення уявлення про числа та наведення 

прикладів різних чисел, застосування 

властивостей раціональних чисел при порівняння 

чисел, знаходження модуля числа. 



₋ правила порівняння раціональних чисел;  
 

знає: 

₋ як позначити раціональне число на 

координатній прямій; 

₋ як записати координати точки на 

координатній прямій; 

₋ як знайти відстань між точками на 

координатній прямій; 

 

вміє: 

₋ креслити координатну пряму; 

₋ знаходити модуль числа; 

₋ розв’язувати задачі із застосуванням 

координатної прямої. 

точками. 4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 

власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження величин, які можуть мати від’ємні 

значення. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: пошук інформації в 

друкованих джерелах або в Інтернет про історію 

розвитку уявлень про числа та створення 

узагальнюючого проекту. 

Тема 7. Додавання і віднімання раціональних чисел 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ правила додавання та віднімання 

раціональних чисел; 

₋ що таке подібні доданки; 
 

знає: 

₋ правило додавання двох від’ємних чисел; 

₋ правило додавання двох раціональних чисел; 

₋ правило віднімання двох раціональних чисел; 

₋ властивості додавання і віднімання 

раціональних чисел; 

 

вміє: 

₋ розкривати дужки при додавання і 

1. Додавання двох від’ємних 

раціональних чисел. 

2. Додавання двох раціональних чисел з 

протилежними знаками. Сума 

протилежних чисел. 

3. Властивості додавання раціональних 

чисел. 

4. Віднімання раціональних чисел. 

5. Властивості віднімання раціональних 

чисел. 

6. Розкриття дужок при додаванні й 

відніманні раціональних виразів. 

7. Зведення подібних доданків. 

8. Розв’язування рівнянь з раціональними 

числами. 

9. Розв’язування задач на додавання й 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розширення уявлення про числа, застосування 

властивостей додавання та віднімання 

раціональних чисел. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 



віднімання раціональних виразів; 

₋ застосовувати властивості додавання і 

віднімання; 

₋ розв’язувати рівняння з раціональними 

компонентами; 

₋ розв’язувати задачі на додавання і віднімання 

раціональних чисел. 

віднімання раціональних чисел. власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження властивостей додавання та 

віднімання раціональних чисел. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: пошук інформації в 

друкованих джерелах або в Інтернет про історію 

розвитку уявлень про числа та створення 

узагальнюючого проекту. 

Тема 8. Множення та ділення раціональних чисел 

Учень/учениця: 

 

пояснює:  

₋ правила множення та ділення раціональних 

чисел; 

₋ застосування властивостей множення та 

ділення раціональних чисел; 
 

знає: 

₋ що таке коефіцієнт буквеного виразу; 

₋ правило множення та ділення раціональних 

чисел з однаковими знаками; 

₋ правила множення та ділення раціональних 

чисел з різними знаками; 

 

вміє: 

₋ розкривати дужки при множенні 

раціональних чисел на вирази в дужках; 

₋ застосовувати властивості множення та 

ділення; 

₋ розв’язувати рівняння з раціональними 

компонентами; 

₋ розв’язувати задачі на множення та ділення 

1. Множення раціональних чисел з 

однаковими знаками. 

2. Множення раціональних чисел з 

різними знаками. 

3. Коефіцієнт буквеного виразу. 

4. Властивості множення раціональних 

чисел: переставна, сполучна властивості 

множення раціональних чисел. 

Розподільна властивість множення 

раціональних чисел відносно додавання 

та віднімання. 

5. Розкриття дужок при множенні 

раціональних чисел у виразах з дужками. 

6. Ділення раціональних чисел. 

Властивості ділення раціональних чисел. 

7. Розв’язування вправ на всі дії з 

раціональними числами. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розширення уявлення про числа, застосування 

властивостей множення та ділення раціональних 

чисел. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 

власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження властивостей додавання та 

віднімання раціональних чисел. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 



раціональних чисел. інтерактивні завдання. 

Тема 9. Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина 

Учень/учениця: 

 

розпізнає: 

₋ перпендикулярні та паралельні прямі; 

 

пояснює:  

₋ правила відмічання точок на координатній 

площині; 
 

знає: 

₋ що таке координати точки на прямокутній 

координатній площині; 

 

вміє: 

₋ будувати паралельні та перпендикулярні 

прямі за допомогою лінійки та косинця; 

₋ будувати координатну пряму та позначати 

точки на координатній площині; 

₋ визначати координати точок на координатній 

площині; 

₋ будувати графіки залежності між 

величинами; 

₋ розв’язувати задачі з використанням графіків 

залежності між величинами. 

1. Перпендикулярні прямі. Побудова 

перпендикулярних прямих за допомогою 

лінійки та косинця. 

2. Паралельні прямі. Побудова 

паралельних прямих за допомогою 

лінійки та косинця. 

3. Прямокутна координатна площина. 

Розв’язування задач. 

4. Графіки залежності між величинами. 

Розв’язування задач з використанням 

графіків. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розширення уявлення про математичні зв’язки 

між величинами та форми представлення цих 

зв’язків. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 

власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження властивостей паралельних та 

перпендикулярних прямих, дослідження графіків 

залежності між величинами. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: паралельні та 

перпендикулярні прямі на карті. 

Тема 10. Рівняння. Основні властивості рівнянь 

Учень/учениця: 

 

розпізнає: 

₋ подібні доданки; 

 

пояснює:  

1. Розкриття дужок. Подібні доданки та 

їх зведення. 

2. Рівняння, властивості рівнянь. 

3. Розв’язування текстових задач за 

допомогою рівнянь. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 



₋ правила розкривання дужок; 
 

знає: 

₋ властивості рівнянь; 

 

вміє: 

₋ розкривати дужки; 

₋ зводити подібні доданки; 

₋ розв’язувати рівняння, застосовуючи 

властивості рівнянь; 

₋ розв’язувати текстові задачі за допомогою 

рівнянь. 

3. Розширення уявлення про методи розв’язання 

рівнянь та методи розв’язання задач. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 

6. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 

власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження властивостей рівнянь, побудова 

моделей рівнянь та математичних моделей задач, 

які розв’язуються за допомогою рівнянь. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: створення тематичного 

збірника задач, які розв’язуються за допомогою 

рівнянь. 

Тема 11. Ймовірність випадкових подій 

Учень/учениця: 

 

розпізнає: 

₋ випадкові події; 
 

знає: 

₋ комбінаторні правила додавання і множення; 

 

вміє: 

₋ знаходити ймовірність випадкових подій; 

₋ застосовувати комбінаторні правила 

додавання і множення для обчислення 

ймовірностей подій; 

₋ розв’язувати задачі на знаходження 

1. Поняття випадкової події. 

2.  Ймовірності випадкової події. 

Класичне означення ймовірності події.  

3. Застосування комбінаторних правил 

додавання і множення для обчислення 

ймовірностей подій. 

4. Розв’язування задач на знаходження 

ймовірності випадкових подій. 

1. Проблемний метод викладання матеріалу на 

основі діяльнісного методу та опорних схем. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розширення уявлення про навколишній світ та 

його опис за допомогою математичних понять та 

формул. 

4. Формування навичок роботи в парах: 

взаємоопитування. 

5. Формування навичок роботи в командах: 

розв’язання сюжетних задач у групах, 

розв’язування кросвордів та ребусів. 



ймовірності випадкових подій. 6. Робота з проблемними ситуаціями та 

дослідницька та пошукова діяльність: планування 

власних дій для розв’язання проблемної ситуації, 

дослідження ймовірності випадкових подій. 

7. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Мозковий штурм». 

8. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, 

інтерактивні завдання. 

9. Проєктна діяльність: пошук інформації в 

друкованих джерелах або в Інтернет про ігри, 

засновані на ймовірності випадкових подій. 

Тема 12. Повторення. Резерв часу 

Учень/учениця: 

 

вміє: 

₋ виконувати арифметичні дії над 

раціональними числами; 

₋ розв’язувати рівняння та задачі на складання 

рівнянь; 

₋ знаходити ймовірність випадкової події; 

₋ розв’язувати задачі геометричного змісту. 

1. Арифметичні дії зі звичайними 

дробами. 

2. Відношення та пропорції. 

3. Коло і круг, сектор. Об’ємні тіла. 

4. Раціональні числа та арифметичні дії з 

раціональними числами. 

5. Арифметичні дії зі звичайними 

дробами та раціональними числами. 

Розв’язування задач. 

6. Перпендикулярні і паралельні прямі. 

Координатна площина. 

7. Рівняння, властивості рівнянь. 

Розв’язування задач на складання 

рівнянь. 

8. Ймовірність випадкової події. 

1. Повторення навчального матеріалу – правила, 

схеми. 

2. Опитування учнів: індивідуальне, фронтальне, 

написання математичних диктантів, самостійних 

робіт, робота з тестами та інтерактивними 

завданнями, написання контрольної роботи. 

3. Розв’язування учнями прикладів, рівнянь, 

текстових задач з відповідними поясненнями 

хода розв’язування. 

4. Формування навичок роботи в парах та малих 

групах. 

5. Інтерактивні вправи: «Мікрофон», 

«Незакінчене речення». 

6. Моделювання: створення схем задач, рівнянь, 

двовимірних малюнків об’ємних фігур. 

7. Використання цифрових технологій: тести з 

автоматичною перевіркою відповідей, веб-квести, 

інтерактивні завдання. 
 

 


