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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цілі навчання математики

Початковий курс математики є складовою у
системі неперервної математичної освіти, яка
узгоджується з дошкільною освітою та курсом ма-
тематики основної школи.

Програма з математики розроблена відповідно
до змісту і вимог освітньої галузі «Математика»
Державного стандарту початкової загальної освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2011 р. № 462.

Навчання математики спрямоване на форму-
вання та розвиток ключових компетенцій та
предметної математичної компетентності молод-
ших школярів, зокрема таких цілей і реалізації
відповідних завдань:

• розвиток особистості учня на засадах ство-
рення цікавої, змістовної та значущої з позицій
загальних уявлень про навколишній світ системи
математичних понять;

• навчання молодших школярів побудови,
дослідження та застосування математичних мо-
делей світу;
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• формування в учнів спеціальних умінь і
навичок, необхідних у повсякденному житті, а
також для оволодіння систематичними курсами
алгебри та геометрії.

Ці цілі реалізуються через виконання головних
завдань вивчення початкового курсу математики:

• уточнення, поглиблення та розвиток сенсор-
них умінь молодших школярів;

• формування уявлень про натуральне число,
обчислювальних навичок з натуральними числами
і нулем;

• розв’язування задач, які розкривають зміст
арифметичних дій і відношень «менше на», «більше
на», «менше в», «більше в»; «на скільки більше»,
«на скільки менше»;

• формування уявлень про основні геометричні
фігури й тіла, початкового досвіду вимірювань та
обчислень геометричних величин, вироблення
необхідних графічних умінь;

• формування початкових умінь та здатності
доказово міркувати й пояснювати свої дії та розви-
ток відповідних мовленнєвих умінь, пов’язаних із
використанням математичних термінів і символів;

• розвиток логічного мислення.
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Характеристика навчального змісту та

особливостей його реалізації

Початковий курс математики відповідно до
Державного стандарту початкової загальної освіти
реалізується через змістові лінії: числа, дії з числа-
ми, величини; математичні вирази, рівності, не-
рівності; сюжетні задачі; просторові відношення,
геометричні фігури; робота з даними.

Властивості та співвідношення предметів. Ця
змістова тема розкривається через втілення в зміст
програми правил лічби, способів порівняння
кількості предметів і вмінь ними користуватися;
методів формування в учнів умінь показувати й
називати предмети за певними ознаками і власти-
востями,  виділяти з групи один чи кілька предметів
із певними ознаками, порівнювати їх за власти-
востями та кількісним співвідношенням, вживати
відповідну термінологію, зокрема терміни «стільки
ж», «більше», «менше», вживати кількісні та
порядкові числівники тощо.

Змістова лінія  «Числа. Дії з числами»
розкривається протягом вивчення всього початко-
вого курсу математики і реалізується в програмі
при формуванні уявлень про натуральний ряд та
порядок чисел у ньому, цифру і число, помісцеве
значення цифр при позначенні на письмі нату-
рального числа в межах мільйона; про утворення
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дробу, чисельник, знаменник. Зміст програми
включає наступні знання: нуль не належить до
натуральних чисел; розрядний та класовий склад
чисел, таблицю класів та розрядів і співвідношення
між розрядними одиницями кожного класу; табли-
цю додавання і множення натуральних чисел та
відповідні табличні випадки віднімання й ділення;
назви компонентів і результатів арифметичних дій
і порядок їх виконання тощо.

У програмі змістова лінія «Математичні
вирази» представлена матеріалом, який дає учням
уявлення про числовий вираз та його значення,
про буквений вираз, а також сприяє формуванню
вмінь обчислювати значення числового виразу за
заданими числовими значеннями букв, які входять
до нього.

Змістова лінія «Просторові відношення.
Геометричні фігури»у програмі реалізується
через формування таких понять: точка, пряма,
відрізок, промінь, кут, трикутник і його елементи,
чотирикутники, види чотирикутників, коло і круг,
їх елементи, куб, куля, циліндр, піраміда, конус.
Особливістю вивчення геометричного матеріалу за
даною програмою є те, що ознайомлення з осно-
вними геометричними поняттями вводиться з
перших кроків навчання на основі спеціально
побудованої системи. При цьому спочатку основна
увага приділяється формуванню просторових
уявлень, розвитку та збагаченню математичного
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мовлення й практичних навичок креслення. З
перших уроків учні 1 класу ознайомлюються з
геометричними фігурами: квадрат, прямокутник,
трикутник, коло. Запропонований прийом розрі-
зання цих фігур на частини і складання нових фігур
з отриманих частин допомагає учням усвідомити
інваріантність площі, сприяє розвитку комбі-
наторних здібностей. Поряд із цими конкретними
питаннями розглядаються й інші геометричні
поняття: точка, відрізок, ламана, многокутник. Уже
в 1 класі учні знайомляться з такими загальними
поняттями, як область, границя, мережа ліній тощо.
Ці поняття мають топологічний характер, тому межі
їх застосування дуже великі. Порівняна легкість їх
засвоєння забезпечується тим, що топологічні
уявлення розвиваються в учнів раніше, ніж ме-
тричні.

У 2 класі програмою передбачено формування
найпростіших просторових понять: куб, парале-
лепіпед, циліндр, піраміда, куля, конус, а також
умінь розв’язувати задачі на обчислення площі
поверхні та об’єму паралелепіпеда, що супро-
воджується кресленням розгорток, склеюванням
фігур за їх розгортками. Подібні задачі не тільки
розвивають просторові уявлення і формують
практичні навички, але є також засобом наочної
інтерпретації досліджуваних арифметичних фактів.
Наприклад, обчислення площі прямокутника є
наочною моделлю дії множення, а обчислення
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об’єму паралелепіпеда обґрунтовує сполучну
властивість цієї арифметичної дії.

Сформовані уявлення і навички  створюють базу
для реалізації значно вищої мети: дослідження і
«відкриття» інших властивостей геометричних
фігур.

Розкриття змістової лінії «Просторові відно-
шення. Геометричні фігури» забезпечується
включенням у програму понять довжини відрізка,
периметра та площі многокутника і реалізацією
вмінь будувати й вимірювати, установлювати
різноманітні геометричні закономірності, форму-
лювати припущення, гіпотези, логічно обґрунто-
вувати, доводити їх. Усе це формує необхідні
практичні навички для повноцінного вивчення
систематичного курсу геометрії, мотивує аксіома-
тичну побудову даного курсу, допомагає учням
усвідомити зміст їхньої діяльності на уроках
геометрії в старших класах.

Досить серйозна увага приділяється в програмі
розкриттю змістової лінії «Величини». До таких
величин, необхідних для вивчення в початковому
курсі математики, віднесено: довжина, маса,
місткість, час, швидкість, периметр, площа, об’єм,
ціна, вартість. У змісті програми закладено форми
й методи формування знань про співвідношення і
залежність між величинами, одиниці величин,
співвідношення між одиницями однорідних
величин, умінь скорочено записувати величини та
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їх одиниці, розв’язувати задачі на визначення
певної величини з трійки взаємо пов’язаних вели-
чин, наприклад, швидкості, часу, відстані; ціни,
кількості та вартості тощо.

Програма містить певні змістово-методичні
особливості. Зокрема, особливістю даної
програми є її гуманітарна спрямованість, яка
реалізується через принцип моделювання як
базисний. Він полягає в тому, що зміст програми
відображає основні ідеї математичного моделю-
вання. При цьому формування уявлень про сутність
математичного пізнання починається з 1 класу. Це
означає, що пріоритет у навчанні математики на-
дається не передачі готових знань, а оволодінню
основними методами математичної діяльності,
самостійному «відкриттю» учнями властивостей і
співвідношень об’єктів реального світу.

Добір змісту та послідовність вивчення
основних математичних понять визначений  осно-
вами системного підходу. Побудована багато-
рівнева система початкових математичних понять
дозволяє встановити порядок уведення фунда-
ментальних понять, що забезпечує наступність
зв’язків між ними і безперервний розвиток усіх
змістово-методичних ліній курсу математики.
Таким чином, реалізується наступність між до-
шкільною освітою, початковою й основною шко-
лою.

Важливе місце в програмі відведено розгляду
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ролі і співвідношення понять множини та величини.
Ці поняття складають генетичну основу для форму-
вання поняття числа. Особливістю даної програми
є те, що ці головні теми розглядаються і вивчаються
паралельно, причому властивості операцій над
множинами та величинами знаходять наочні відби-
ття одне в одному. При опануванні арифметичних
дій (операцій) над числами (натуральними,
невід’ємними дійсними) учні використовують та
інтерпретують вивчені властивості. Саме такий
підхід забезпечує успішне застосування отриманих
математичних знань для розв’язання практичних
задач. Таким чином, синтез теоретико-множинного
підходу до початкового курсу математики з вивче-
нням скалярних величин і їх властивостей забезпе-
чує ефективність формування математичних понять
у школярів.

Зазначений підхід визначає головну особливість
програми: уведення поняття числа в ній здійснюєть-
ся на основі тих реальних джерел, які привели до
виникнення цього поняття, тобто на основі лічби
об’єктів та вимірювання величин. У цьому знахо-
дить своє відображення двоїста природа числа, а
в більш глибокому аспекті - двоїста природа
нескінченних систем, з якими має справу мате-
матика: дискретною, зчисленою нескінченністю та
континуальною нескінченністю. Вимірювання
величин пов’язує натуральні числа з дійсними,
тому подальший розвиток числової лінії йде як
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нескінченне уточнення процесу вимірювання
величин.

Оскільки частина знань початкового курсу мате-
матики має практичну спрямованість і засто-
совується в реальному житті, програма включає
такі поняття, як частина й ціле, взаємозв’язок
частин, оператор, алгоритм як об’єкт дослідження
та як засіб навчання. Наприклад, у 1 класі учні
докладно вивчають розбиття множин та величин
на частини, взаємозв’язок цілого та його частин.
Потім виявлені закономірності стають основою
формування обчислювальних навичок, навчання
учнів розв’язувати рівняння і текстові сюжетні
задачі.

Протягом усього періоду вивчення математики
в початковій школі програмою передбачено
розширення і поглиблення розуміння учнями
поняття «частина».

За програмою для 1 класу: частина - це будь-
яка складова цілого. Ціле може складатися з 2-х,
3-х, ..., n-ої кількості частин, які необов’язково рівні
між собою.

У 4 класі, працюючи над темою 3 «Частини.
Частки. Дроби», учні засвоюють, що частина
цілого може бути виражена часткою, якщо це одна
з рівних частин одиниці лічби або виміру, або
дробом, якщо число позначає одну або декілька
рівних частин (часток). Для глибокого й усві-
домленого розуміння учнями понять «частина»,
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«частка», «дріб» варто провести паралель між
змістом слова частина, що є однією рівною части-
ною цілого, і змістом слова частка, що є резуль-
татом дії ділення. Також, розкриваючи синоні-
мічність понять «частина - частка», необхідно
дослідити з учнями, що кожна частка є частиною
цілого, але не кожна частина є часткою.

Глибоке розуміння й оперування зазначеними
поняттями полегшить молодшому школяреві
здійснювати процес розв’язування математичних
задач.

Важливим засобом навчання математики є
змістовна лінія «Сюжетні задачі». Задачі висту-
пають засобом і ціллю навчання. За допомогою
задач відбувається ілюстрування застосування
математичного матеріалу для розв’язання
конкретних життєвих ситуацій, процесів, операцій,
дій. По-друге, розв’язання практичних задач
спонукає учня до міркування, розвитку мисли-
тельних процесів, уміння будувати судження,
аналізувати, порівнювати, робити висновки.
Розв’язання сюжетних задач забезпечує взаємо-
зв’язок теорії математики та реального життя учня,
реалізує завдання формування громадянської та
ключової компетентності. У програмі подано
вимоги щодо формування умінь розв’язувати
сюжетні задачі, задачі різних типів на арифметичні
дії (додавання, віднімання, множення й ділення).
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За програмою розглядаються задачі геометрич-
ного змісту, задачі, що містять величини, задачі з
буквеними даними.

Особлива увага приділяється формуванню та
розвитку уміння учня переходити від текстової
моделі задачі до її схематичного моделювання
(таблиця, короткий запис, графічне зображення у
вигляді числових відрізків тощо); уміння запи-
сувати розв’язання задачі математичним виразом
чи рівнянням.

Основне завдання змістової лінії «Робота з
даними» - формування в учнів умінь працювати з
інформацією, поданою в різних формах: блок-
схеми, «квадратна» таблиця додавання, графічні
схеми до задач; ілюстрування зв’язків та
залежностей між компонентами та результатами
арифметичних дій; взаємозв’язку між парами дій;
залежності і зв’язку трійки взаємопов’язаних
величин (час, швидкість при прямолінійному русі
і відстань; ціна одного предмета, їх кількість і
вартість  тощо); «трикутної таблиці» додавання для
знаходження результатів дій додавання й відні-
мання.

Реалізація завдань змісту та вимог змістової лінії
«Робота з даними» здійснюється в темах:

•  Мережі ліній. Читання графів (2 клас)
•  Програма дій. Алгоритми (2 клас)
•  Програми із запитаннями (2 клас)
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•  Координати на площині. Графік руху (4 клас)
•  Стовпчасті та лінійні діаграми (4 клас)

У 2 класі при вивченні загального поняття
операціїрозглядаються такі питання: над якими
об’єктами виконується операція, у чому полягає
суть  операції, який результат даної операції. При
цьому операції можуть бути як абстрактними
(додавання чи віднімання чисел, множення на дане
число тощо), так і конкретними (розбирання і
збирання іграшки, готування їжі тощо). При обго-
воренні, аналізу будь-яких операцій ставиться
питання про можливість їх послідовного вико-
нання. Оскільки операції можуть виконуватися в
різних порядках, розглядається питання про їх
переставляння та сполучення.

Послідовне виконання певних операцій означає
планомірну діяльність, яка виконується за заданою
програмою. При цьому розрізняються нерозга-
лужені, розгалужені та циклічні програми. Зна-
йомство з цими питаннями не тільки допомагає
учням більш успішно вивчити традиційно важкі
питання шкільної програми з математики (напри-
клад, порядок дій у виразах, алгоритми дій з
багатоцифровими числами), а й готує їх до засво-
єння дуже важливої для сучасного життя ідеї
програмування, реалізації завдань компетентності
з питань інформаційних комп’ютерних технологій
(ІКТ).
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Як правило, запис загальних властивостей
операцій над множинами та величинами випе-
реджає відповідні знання та навички учнів у
виконанні аналогічних операцій над числами. Це
дозволяє створити для кожної з таких операцій
загальну рамку, у яку потім, з мірою введення
нових класів чисел, вкладаються операції над цими
числами і властивості цих операцій. Таким чином,
дається теоретично узагальнений спосіб орієнтації
у вченнях про кінцеві множини, величини та числа,
що дозволяє потім розв’язувати великі групи
конкретних задач усіх типів.

Загальний підхід до операцій над числами і
буквеними записами властивостей цих операцій
дозволяють розкрити перед учнями спільність
текстових сюжетних задач, які мають зовні різні
фабули, але єдиний математичний зміст. Це
дозволяє розкрити найважливішу ідею ізоморфізму
математичних моделей, що створює умови для
роз’яснення учням ролі та значення математичного
методу дослідження реального світу.

У програмі підсилені алгоритмічна, логічна й
комбінаторна лінії, які розвиваються в процесі
вивчення арифметичних, алгебраїчних і геоме-
тричних питань програми. Наприклад, уже в 1 класі
учні перевіряють істинність висловлень, складають
різні комбінації з заданих елементів, виконують дії
за зразком тощо.
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Діяльнісна лінія будується навколо поняття
функціональної залежності величин, що, як відомо,
є генетичною основою (фундаментом) поняття
функції, проміжною моделлю між реальною
дійсністю і загальним поняттям функції. Моделю-
вання функціональних залежностей розглядаються
на уроках математики як джерело виникнення
функцій. У результаті чого учні усвідомлюють
доцільність і практичну обумовленість вивчення
функцій і їх практичне використання, що значно
підвищує інтерес та зацікавленість учнів у вивчені
даного розділу і математики взагалі.

Програмою передбачено формування уявлень
про поняття «швидкість зближення» і «швидкість
віддалення». В історії розвитку методики викла-
дання математики в початкових класах прослідко-
вується зміна поглядів науковців, методистів щодо
науковості і доцільності введення названих понять
(дивись роботи М. Богдановича, В. Московченка,
С. Скворцової). Ураховуючи вікові особливості
мислення молодших школярів, зокрема, його
конкретно-образну основу, спираючись на сфор-
моване в учнів розуміння конкретного змісту дій
додавання і віднімання і його використання при
розв’язуванні задач, а саме: додавати і віднімати
можна лише числа, які мають однакові найме-
нування, - в процесі навчання розв’язування задач
про одночасний рух двох об’єктів у різних
напрямках доцільним є завдання навчити дітей
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оперуватипоняттями «швидкість зближення» і
«швидкість віддалення». Це дозволить не тільки
істотно полегшити пошук і розуміння шляху
розв’язання задач на одночасний рух, а й навчить
дітей свідомо підходити до добору раціонального
способу розв’язання  задачі, ілюструвати практич-
ну значимість розподільного закону множення
відносно додавання й віднімання.

Нові знання учні отримують не у вигляді готових
формул, формулювань (правил), а шляхом
самостійного їх «відкриття». Постановка навчаль-
ної задачі (навчальних завдань та цілей) забезпечує
мотивацію поняття.

«Відкриття» поняття учнями здійснюється за
допомогою виконання ними предметних дій з
реальними об’єктами та їх графічними схемами –
дія виконується в зовнішньому плані, будується
орієнтовна основа цієї дії (ООД). Первинне
закріплення забезпечує проходження етапу
зовнішнього мовлення - учні проговорюють уголос
і одночасно виконують у письмовому вигляді
встановлені алгоритми дії.

У навчальній самостійній роботі дія вже не
супроводжується мовленням, алгоритми дії учні
проговорюють «про себе» (внутрішнє мовлення).
І, нарешті, у процесі виконання заключних
тренувальних вправ дія переходить у внутрішній
план й автоматизується (розумова дія).
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Описане вище введення понять дозволяє
істотно збільшити міцність знань і темп вивчення
матеріалу без перевантаження дітей. При цьому
створюються сприятливі умови не тільки для
практичного впровадження результатів психолого-
педагогічних досліджень, а й для реалізації
принципу моделювання, оскільки вже на етапі
введення поняття розкривається його походження
і практична значущість.

Щоб зробити процес навчання цікавим для
кожного учня, використовується прийом, який
можна назвати «випереджальною багатоліні-
йністю».

Після введення поняття, яке вимагає для опра-
цьовування тривалого часу, проводиться озна-
йомлення  учнів з такими математичними фактами,
які не входять на даному віковому етапі до
обов’язкових результатів навчання, а сприяють
розвитку дітей, розширенню їхнього світогляду,
формуванню інтересу до математики, готують
подальше, більш глибоке, вивчення математичних
понять.

Таким чином, тренувальні вправи виконуються
паралельно з дослідженням нових математичних
ідей, тому вони не стомлюють дітей, тим більше,
що вони виконуються, як правило, у формі гри
(кодування і вивчення, розшифровка, відгадування
загадок тощо).

Наприклад, після прийомів додавання та відні-
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мання в межах 9 виділяється значний час на
формування відповідних навичок лічби, які
доводяться до автоматизму, але при паралельному
вивченні таких питань, як «Кубик Рубіка», «Чарівні
цифри», «Рівність фігур» тощо. Ці питання, як
правило, безпосередньо пов’язані з досліджуваним
матеріалом, розширюють і поглиблюють його або
послідовно продовжують одну зі змістово-
методичних ліній курсу. Так, наприклад, грань
«Кубика Рубіка» складається з 9 клітинок, що
дозволяє запропонувати учням велике число
цікавих для них вправ на лічбу в межах 9. Крім
того, у формі гри продовжується знайомство з
геометричною фігурою «куб».

При ознайомленні з «чарівними цифрами»
узагальнюються знання учнів про додавання та
віднімання чисел і властивості цих операцій,
створюється можливість глибше усвідомити зміст
понять «число» і «цифра», уперше розглядається
історичний аспект розвитку поняття про число
тощо. Таким чином, кожен учень (навіть з неви-
соким рівнем підготовки) має можливість «не
поспішаючи» відпрацювати необхідні навички, а
більш підготовлені –  постійно одержують більш
складні завдання, що робить уроки математики
привабливими для всіх учнів: і сильних, і слабких.
Навчання ведеться у «зоні найближчого розвитку
дитини» (Л.С. Виготський), що приводить до
значного розведення рівня подачі матеріалу й рівня
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чинних  державних стандартів.
При такому підході створюються умови для

різнорівневої підготовки учнів, що забезпечує
засвоєння необхідних стандартів знань ними усіма.
Разом з тим, при неправильному розумінні задач
навчання виникає небезпека формування в дитини
негативної самооцінки («я не можу», «у мене не
виходить»). Тому принципово важливо створити
в класі атмосферу довіри, доброзичливості,
захопленості, що дозволяє по-справжньому «роз-
критися» і повірити у свої сили кожному учню.

Розширений і поглиблений зміст програми у
порівнянні зі змістом математичної освіти,
окресленим у Державних стандартах початкової
загальної освіти, дає можливість вчителю кори-
гувати темп дослідження засвоєння програмового
матеріалу в залежності від навчальних можливостей
учнів класу (за умови дотримання послідовності
опрацювання тем програми і перенесення (а не
вилучення) окремих тем до наступного класу).

Зазначимо також, що в курсі програми велика
увага приділяється розвитку варіативності
мислення, творчих здібностей учнів, їх емоційної
сфери. Для цього розроблені й реалізовані нові
методики вивчення багатьох важливих розділів
шкільної програми з математики: формування
обчислювальних навичок та геометричних уявлень,
розв’язання рівнянь і текстових задач, у тому числі
задач на рух, задач на частини й проценти.
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За номенклатурою понять дана програма
початкового курсу математики несуттєво відрізня-
ється від інших варіантів програм, її ядром є ті самі
змістово-методичні лінії. Проте принципи її
побудови, структура змісту програми та нові мето-
дичні підходи створили необхідні умови для
ефективної реалізації поставленої в програмі мети.

Організація навчально-виховного процесу

Дидактичною основою пропонованого курсу
математики є нова модель навчання. Вона містить
у собі: понятійний опис цілей утворення і методу
їх реалізації, структуру підготовки і проведення
уроків (технології діяльнісного методу), систему
дидактичних принципів, котрі описують умови
організації взаємодії між учителем і учнями в
процесі навчання, і систему моніторингу
результатів навчання. Програма побудована за
моделлю навчання, що забезпечує синтез ідей
розвивального навчання, які не конфліктують між
собою (А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ель-
конін, В. В. Давидов, Л. В. Занков та ін.) з позицій
наступності з традиційною школою.

В основу дидактичної системи програми
покладено аксіоматичну базу методологічної теорії
діяльності (Г.П.Щедровицький, О.С. Анісімов та
ін.), виходячи з вимог:

1) системного тренінгу комунікативних
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здібностей і видів діяльності у всій повноті;
2) включення в нову систему навчання

досвіду традиційної школи;
3) синтезу ідей провідних педагогів і пси-

хологів (П. Я.Гальперіна, Л. В. Занкова, В. В. Дави-
дова та ін.) про активізацію навчально-пізнавальної
діяльності дітей.

Загальним поняттям для всіх існуючих теорій
розвивального навчання є поняття діяльності, яке
повністю погоджується дидактичними вимогами
активності учня в традиційній моделі навчання.

Дидактична система діяльнісного методу
включає в себе такі дидактичні принципи:
принцип діяльності, принцип безперервності,
принцип цілісного уявлення про світ, принцип
мінімакса, принцип психологічної комфортно-
сті, принцип варіативності, принцип творчості.

1. Принцип діяльності заключається в тому,
що формування особистості учня і просування
його в розвитку здійснюється не тоді, коли він
сприймає готове знання, а в процесі його власної
діяльності, яка направлена на «відкриття» ним
нового знання.

2.  Принцип безперервності означає таку
організацію навчання, коли результат діяльності на
кожному попередньому етапізабезпечує початок
наступного етапу. Безперервність процесу забезпе-
чується інваріативністю технології і наступністю
між всіма ступенями навчання на рівні змісту і
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методики.
3. Принцип цілісного уявлення про світ

означає, що зміст утворення повинен не тільки
відображати мову і структуру наукового знання,
але й формувати узагальнене, цілісне уявлення про
світ (природу - суспільство - самого себе), про роль
і місце кожної науки в системі наук.

4. Принцип мінімакса полягає в тому, що
школа пропонує кожному учню зміст навчання на
максимальному (творчому) рівні і забезпечує його
засвоєння на рівні соціально безпечного мінімуму
(державного стандарту знань).

5. Принцип психологічної комфортності
передбачає зняття стресостворюючих факторів
навчального процесу, створення в школі й на уроці
спокійної, доброзичливої атмосфери, орієнтованої
на реалізацію ідей педагогіки співпраці.

6. Принцип варіативності  передбачає
розвиток в учнів варіативного мислення, тобто
поняття можливості різних варіантів розв’язання
проблеми, формування здатності до система-
тичного перебору варіантів і вибору оптимального
варіанта.

7. Принцип творчості  передбачає
максимальну орієнтацію на творче начало в
навчальній діяльності школярів, набуття ними
власного досвіду творчої діяльності.

Перелічені дидактичні принципи система-
тизують ідеї традиційної дидактики й забезпечують
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цілеспрямоване розв’язання задач розвивального
навчання в загальноосвітній школі.

Технологія діяльнісного методу, який реалізує
дану систему дидактичних принципів, має таку
структуру.

1. Самовизначення до діяльності (організа-
ційний момент)

На даному етапі організується позитивне
самовизначення учня до діяльності на уроці, а саме:

1) створюються умови для виникнення внутрі-
шньої потреби включення в діяльність («хочу»);

2) виділяється змістова область («можу»).

2. Актуалізація знань і фіксація утруднень у
діяльності

Даний етап передбачає, по-перше, підготовку
мислення учнів до проектувальної діяльності:
1) актуалізацію знань, умінь і навичок, достатніх
для побудови нового способу дій; 2) тренування
відповідних розумових операцій. Для завершення
етапу створюється перешкода в індивідуальній
діяльності учнів, яка фіксується ними самими.

3.   Постановка навчальної проблеми
На даному етапі учні співвідносять свої дії з

використовуваним способом дій (алгоритмом,
поняттям тощо) і на цій основі виявляють і фіксують
у зовнішньому мовленні причину перешкоди.
Учитель організовує комунікативну діяльність учнів
з дослідження проблемної ситуації, яка виникла, у
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формі евристичної бесіди. Завершення етапу
пов’язане з постановкою мети й формулюванням
(чи уточненням) теми уроку.

4. Побудова проекту виходу з утруднення
(«відкриття» учнями нового знання)

На даному етапі передбачається вибір учнями
методу розв’язання проблемної ситуації і на основі
обраного методу висування й перевірка ними гіпо-
тез.

Учитель організує колективну діяльність учнів
у формі мозкового штурму (підготовчий, спону-
кальний діалог тощо). Після побудови й обґрунту-
вання нового способу дій він фіксується в мовленні
та знаково відповідно до формулювань і позначень,
прийнятих у культурі. На завершення встановлю-
ється, що навчальну задачу розв’язано.

5. Первинне закріплення в зовнішньому
мовленні

Учні у формі комунікативної взаємодії
розв’язують типовізавдання за новим способом
дій з проговорюванням установленого алгоритму
в зовнішньому мовленні.

6. Самостійна робота з самоперевіркою за
зразком

При проведенні даного етапу використовується
індивідуальна форма роботи: учні самостійно
виконують завдання на застосування нового
способу дій, здійснюють самоперевірку, крок за
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кроком порівнюючи зі зразком, і самостійно
оцінюють її.

Емоційна спрямованість етапу складається з
організації ситуації успіху, яка сприяє включенню
учнів до подальшої пізнавальної діяльності.

7. Включення до системи знань і повторення
На даному етапі нове знання включається до

системи знань. У разі потреби виконуються
завдання на тренування раніше вивчених алго-
ритмів і підготовку введення нового знання на
наступних уроках.

8. Рефлексія діяльності (підсумок уроку)
На даному етапі організується самооцінка

учнями діяльності на уроці. На завершення
фіксується ступінь відповідності поставленої мети
й результатів діяльності та намічається мета
наступної діяльності.

Запропонований підхід до проведення уроків
вивчення нового матеріалу – отримання нового
знання побудовано на основі понятійного
інструментарію теорії діяльності. Він забезпечує не
тільки системне тренування дійових здібностей
учнів, формування в них готовності до само-
розвитку, але й проходження всіх необхідних етапів
глибокого та міцного засвоєння знань.

Дана структура уроку, зберігаючи загальні
закономірності, може видозмінюватися залежно від
вікового етапу навчання й типу уроку.
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Методичне забезпечення програми

Підручник з математики є неперервним єдиним
комплексом, що представлений 16-ма частинами,
укладеним у формі зошита  з  друкованіою
основою. За програмою 1-4 учні опрацьовують 4
зошити за рік.

Обрана форма підручника допомагає дітям
самостійно реалізувати ключову компетентність –
здобувати знання, реально формує в них головне
вміння – уміння вчитися. Варіативність завдань
дозволяє кожній дитині знайти в підручнику мате-
ріал, який відповідає рівню її здібностей та спрямо-
ваності інтересів.

Матеріал підручника розбито на короткі
фрагменти — «уроки». Така структура зручна в
практичній роботі вчителя: не обмежуючи його
творчості, вона допомагає в тематичному й
поурочному плануванні. Зручна вона і для учнів,
оскільки дозволяє їм долати труднощі навчання
поступово, крок за кроком. Підручник забезпе-
чений методичними рекомендаціями для вчителів.
Він може використовуватися в усіх типах навчаль-
них закладів, орієнтованих на розвивальне навча-
ння й екологічне виховання учнів.
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Структура програми

Програма представлена в табличній формі, що
містить дві частини: зміст навчального матеріалу і
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підго-
товки учнів. У змісті вказано той навчальний мате-
ріал, який підлягає вивченню у відповідному класі.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підго-
товки учнів орієнтують на результати навчання, які
є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчання математики структуровано за
темами з визначенням кількості годин на їх
вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу
є орієнтовним. Учителю надається право кори-
гувати його залежно від прийнятої методичної
концепції та конкретних навчальних ситуацій. У
кінці кожного року навчання передбачено години
для узагальнення й систематизації вивченого.



31

Зміст навчального 
матеріалу 

Державні вимоги до рів-
ня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Тема 1. ВЛАСТИВОСТІ  ПРЕДМЕТІВ.  
СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСТИН І ЦІЛОГО  

(16 год) 
 
Властивості пре-

дметів: колір, фор-
ма, розмір, мате-
ріал, призначення. 
Спільні та відмінні 
ознаки предметів. 
Порівняння пред-
метів за кольором, 
формою, розміра-
ми, матеріалом то-
що.  

Геометричні фі-
гури: точка, пряма, 
крива, відрізок, 
промінь, кут, лама-
на (замкнена, неза-
мкнена), многокут-
ник       (трикутник, 

Учень/учениця:  
описує властивості 

предметів (колір, форма, 
матеріал, призначення 
тощо). 

Порівнює предмети 
за кольором, формою, 
розміром, матеріалом; 
сукупності за кількістю 
предметів. 

 
 

Розрізняє геометрич-
ні фігури відповідно до 
змісту програми. 

Описує предмети за 
їх формою. 

Зображує фігури за 
заданою властивістю. 

 

1 клас
140 год

(І семестр - 64 год, 4 год на тиждень,
ІІ семестр - 76 год, 4 год на тиждень)
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чотирикутник, ква-
драт,     прямокут-
ник), круг.   Лан-
цюжки із зако-
номірностями. По-
шук закономірнос-
тей. 
    Сукупність пре-
дметів або фігур, 
які володіють зага-
льною ознакою. 
Складання сукуп-
ностей за заданою 
ознакою. Виділен-
ня частини сукуп-
ності. 
 

Порівняння двох 
сукупностей. Знаки 
= і # . 
 
 

Додавання. На-
зви компонентів і 
результату  дода-
вання. Знак «+». 

Переставний за-
кон  додавання. 

Віднімання. На-
зви  компонентів і 
результату відні-
мання. Знак «—». 

Класифікує геомет-
ричні фігури за певними 
ознаками. 

 
 
 

 
Наводить приклади 

груп предметів, які ма-
ють загальну ознаку; 
послідовності, що міс-
тить деяку закономір-
ність; на заданий обчис-
лювальний прийом (до-
давання, віднімання); 
переставного закону до-
давання. 

Визначає групи з од-
наковою кількістю пре-
дметів за допомогою 
складання пар; ознаки 
схожості і відмінності 
об’єктів. 

Пояснює зміст дода-
вання та віднімання 
груп предметів і взає-
мозв’язки між ними; по-
дібність та відмінність 
предметів. 
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Частина і ціле, 
співвідношення 
між ними. Взаємне 
розміщення пред-
метів у просторі і 
часі: вище-нижче, 
попереду-позаду, 
раніше-пізніше, лі-
воруч-праворуч та 
інші. 

Групування пре-
дметів. Один-бага-
то. 

Розміщення пре-
дметів на площині 
та у просторі (між, 
над, на, під тощо). 
Взаємне розміщен-
ня предметів, об’є-
ктів. 

Кількісна і по-
рядкова лічба. 

Аналізує співвідно-
шення між частиною і 
цілим; просторово-часо-
ві відношення (вище-
нижче, раніше-пізніше 
тощо). 

 
 
 
 
Знаходить ознаку 

групування предметів; 
частини і ціле. 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

уміння визначати вла-
стивості предметів; 

зміну кольору, форми, 
розміру тощо предметів 
і фігур; 

об’єднання предметів 
у групи і виділення час-
тин групи за деякою 
ознакою; 

порівняння і  запис 
однакових і різних груп 
предметів; 

складання рівних і не-
рівних груп;  лічбу пре-
дметів у заданому по-
рядку. 
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Тема 2. ЧИСЛА ПЕРШОГО ДЕСЯТКА  
(48 год) 

 
Числа 1 і 2. Цифри 

1 і 2. Письмо цифр. 
Число 3. Цифра 3. 

Склад числа 3. Від-
ношення: довший –  
коротший, ширший – 
вужчий, товстіший – 
тонший, однакові за 
розміром. Вершини і 
сторони трикутника. 

Число 4. Цифра 4. 
Склад числа 4. Дода-
вання і віднімання в 
межах 4. Чотирикут-
ник. 

Числовий відрізок. 
Додавання і відні-
мання на числовому 
відрізку. 

Число 5. Цифра 5. 
Склад числа 5. Дода-
вання і віднімання в 
межах 5. П'ятикут-
ник. 

Установлення рів-
но-чисельності двох 
груп предметів за до-
помогою складання 
пар. Рівність і нерів-
ність чисел. 

Учень/учениця:  
розуміє двоїсту 

природу числа як кі-
лькісної характерис-
тики множини і вели-
чини;  

Розрізняє поняття 
числа і цифри, прави-
льно вживає ці понят-
тя-терміни у мовленні. 

Розрізняє  числа та 
цифри першого десят-
ка; відрізки; многоку-
тники:  трикутники; 
чотирикутники; п'яти-
кутники; шестикутни-
ки;  кулі, конуси, ци-
ліндри; паралелепіпе-
ди, куби, піраміди; за-
мкнені і незамкнені 
лінії; області і межі; 
ламані. 
 

 
Називає числа від 1 

до 9 в прямому і зво-
ротному порядку; на-
ступне і попереднє 
число. 

Пояснює принцип 
утворення кожного 
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Відношення: дорі-
внює, більше, менше. 

       Порівняння чисел 
за допомогою знаків 
=, > і <. 
   Число 6. Цифра 6. 
Склад числа 6. Дода-
вання і віднімання на 
числовому промені. 
     Компоненти і ре-
зультат додавання. 
     Області і межі. 
Групування предме-
тів.  
    Відрізок і його ча-
стини.  
    Число 7. Цифра 7. 
Склад числа 7. Дода-
вання і віднімання в 
межах 7.  

Ламана.  
Многокутник. По-

значення геометрич-
них фігур буквами 
латинського алфаві-
ту. Читання назв фі-
гур. 

Складання виразів 
за малюнками. 

Порівняння вира-
зів і їх значень. 

Число 8. Цифра 8. 

наступного і поперед-
нього числа в межах  
9. 

Записує числа пер-
шого десятка; рівності 
та вирази. 

Знає склад чисел у 
межах 9; властивості 
0. 

Наводить прикла-
ди числових рівностей 
на додавання і відні-
мання з  числами в 
межах 9; предметів 
навколишнього світу, 
які мають форми гео-
метричних фігур, вка-
заних у змісті. 

 
Зображує одноци-

фрові числа сукупнос-
тями точок, кістками 
доміно, точками на 
числовому відрізку та 
ін.; додавання і відні-
мання в межах 9 на 
числовому промені; 
вказані у змісті геоме-
тричні   фігури   за до-
помогою лінійки і ко-
синця. 



36

Склад числа 8. Дода-
вання і віднімання в 
межах 8. 
    Число 9. Цифра 9. 
Склад числа 9. 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Числова послідов-

ність чисел. Попере-
днє і наступне числа. 
    «Трикутна» табли-
ця додавання. 

Додавання і відні-
мання в межах 9.  
    Зміна результатів 
арифметичних дій у 
залежності від зміни 
одного з його компо-
нентів. 

Число 0. Цифра 0. 

Описує рух на чис-
ловому відрізку кіль-
кома одночасно вико-
наними кроками, що 
відповідають арифме-
тичним діям. 

Порівнює числа 
першого десятка; гру-
пи предметів за кількі-
стю на основі скла-
дання пар; фігури – 
способом накладання, 
прикладання. 

       Фіксує результати 
порівняння за допомо-
гою знаків порівняння; 
взаємозв'язок між ці-
лою фігурою і її час-
тинами за допомогою 
символів.  

Визначає й нази-
ває попереднє й на-
ступне число до дано-
го. 

Установлює ком-
поненти та результати 
додавання і відніман-
ня та взаємозв'язок 
між ними; елементи 
вказаних у змісті фі-
гур (сторони, верши-
ни); способи запису 
операцій у вигляді сум 
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  Властивості 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Геометричні фігу-
ри: площинні (відріз-
ки, многокутники); 
об’ємні (куб, куля, 
конус, циліндр, пара-
лелепіпед, куб, ци-
ліндр) та їх елементи. 
Розбиття фігур на 
частини. Співвідно-
шення між цілою фі-
гурою і її частинами. 
Обчислення значень 
числових виразів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

і різниць; способи по-
рівняння двох сум і 
різниць; співвідно-
шення між числами, 
представленими різ-
ною символікою. 

Розуміє сутність 
числа 0, його власти-
вості. 

 
Аналізує складання 

фігур із частин та роз-
биття фігур на части-
ни; взаємозв’язок між 
цілим і його частиною, 
частинами; залежність 
результатів ари-
фметичних дій від 
зміни одного з компо-
нентів. 

Знаходить значен-
ня виразів; частину і 
ціле; знаходить і ви-
правляє помилки у за-
писах виразів і знахо-
дження їх числових 
значень. 

Виконує завдання, 
що передбачають: 

додавання і відні-
мання в межах 9; порі-
вняння чисел в межах 
9; знаходження ознаки 
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Кубик Рубіка.  

Рівні фігури.  
«Чарівні» цифри.  
Римська нумера-

ція.  
Алфавітна нуме-

рація. 

групування і складан-
ня виразів і їх значень; 
побудову, позначення 
та  читання геометри-
чних фігур; складання 
фігур із частин; роз-
биття фігури на час-
тини; знаходження 
рівних фігур; знахо-
дження "зайвої" фігу-
ри; використання  
«трикутної» таблиці 
додавання для знахо-
дження результатів дій 
додавання і відніман-
ня. 

  Розуміє суть роботи 
з Кубиком Рубіка; 
зміст поняття «рівні» 
фігури. 

Обґрунтовує рів-
ність фігур різними 
способами. 

Розрізняє відміннос-
ті між видами нумера-
ції. 

Тема 3. ЗАДАЧА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ  
ЗАДАЧ.  ВЕЛИЧИНИ  

(23 год) 
 
Задача, її умова та 

запитання, розв'язан-
ня, схема, вираз, від-

Учень/учениця: 
розрізняє структур-

ні частини задачі 
(умова, запитання), 
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повідь до задачі. 
Зв’язок умови й за-
питання задачі. Зада-
чі з неповними, зай-
вими і нереальними 
даними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прості задачі. Роз-

в’язування задач. 
Обернена задача. 
 

Складання задач за 
схемою та обернених 
задач. 

 
 
Порівняння чисел. 

Різницеве порівняння 
чисел. 

Знаходження (ви-
значення) більшого і 
меншого числа в 

етапи роботи над за-
дачею (ознайомлення 
з умовою, виділення 
запитання, пошук 
розв’язання, запис 
(фіксація) розв’язання 
(діями, виразом), пе-
ревірка, відповідь); 
взаємообернені задачі. 

Відрізняє задачі від 
довільного тексту. 
   Аналізує умову за-
дачі для знаходження 
зайвих даних і тих, 
яких не вистачає. 

Знає й використо-
вує порядок роботи 
над задачею. 

Розв’язує прості за-
дачі різних видів на 
вивчені арифметичні 
дії. 

Складає графічні 
схеми до задач; задачі 
за схемами; задачі, 
обернені до даних; ви-
рази за схемами. 

Дотримується пра-
вил різницевого порі-
вняння чисел; знахо-
дження більшого (ме-
ншого) числа в проце-
сі розв’язування задач. 
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процесі розв’язува-
ння задачі. 

Розв’язування за-
дач на дві дії. 

 
 
 
 
 

 
Переставний закон 

додавання. 
 
 
Величини. Довжи-

на. Одиниця довжи-
ни – сантиметр. 

Прямокутник, на-
зви його сторін. Вла-
стивість протилеж-
них сторін прямокут-
ника. Сума довжин 
сторін многокутника. 

 
 
Маса. Уявлення 

про кілограм. Дії з 
іменованими числа-
ми. 

 
 
Місткість. Одиниці 

місткості. Літр. 

Розв’язує текстові 
задачі на знаходження 
частини і цілого; про-
сті задачі на різницеве 
порівняння чисел (3 
випадки); складені за-
дачі на додавання і 
віднімання на 2 дії 
(невідомі ціле і одна із 
частин). 

Формулює переста-
вний закон додавання. 
Застосовує цей закон в 
обчисленнях. 

Наводить прикла-
ди величин та  їх оди-
ниць, у тому числі 
еталонів вимірювання 
величин. 

Читає і записує 
одиниці  величин; вла-
стивості величин у бу-
квеному вигляді. 

Описує величини та 
їх спільні властивості. 

Пояснює загальний 
принцип вимірювання 
величин. 

Порівнює значення 
буквених виразів; ве-
личини.  
   Установлює залеж-
ність результатів ви-
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Властивості вели-
чин. Іменовані числа.  
 

мірювання довжини 
(маси, місткості, вар-
тості) і одиниці вели-
чини (величини мір-
ки). 

Зображує відрізок 
за допомогою лінійки. 

Знаходить довжину 
відрізка за допомогою 
лінійки; периметр 
многокутника; масу 
предметів за допомо-
гою шалькових тере-
зів. 

Виконує вправи, 
що передбачають: 

побудову відрізка 
заданої довжини за 
допомогою лінійки; 

вимірювання вели-
чин за допомогою ета-
лонів та різних мірок; 
додавання і відніман-
ня величин  (іменова-
них чисел). 

Тема 4. РІВНЯННЯ.  
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ  

(10 год) 
 
Прості рівняння з 

предметами, фігура-
ми, числами. Рівнян-
ня на знаходження 

Учень/учениця: 
розпізнає рівняння 

та розуміє сутність 
поняття рівняння, його 
кореня. 
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доданка). 
Розв’язування рів-

нянь на знаходження 
частини (невідомого 
від’ємника). 

Розв’язування рів-
нянь на знаходження 
цілого (невідомого 
зменшуваного). 

Розв’язування рів-
нянь за допомогою 
лінійної  та предмет-
ної ілюстрації. 

Складання задач за  
схемами.  

Алгоритм розв’я-
зування простої і 
складеної задач. 

Наводить прикла-
ди рівнянь, у яких  не-
відомими є частина  
цілого або ціле. 

Записує і пояснює  
за алгоритмом роз-
в’язування рівнянь; 
розв’язування задач за 
алгоритмом. 

Використовує пра-
вила знаходження ча-
стини і цілого в про-
цесі розв’язування рі-
внянь. 

Знаходить і нази-
ває корінь рівняння. 

Аналізує рисунки і 
відповідні їм рівняння; 
умову задачі. 

Розв’язує найпрос-
тіші рівняння     з не-
відомим доданком, 
зменшуваним, від’єм-
ником на основі взає-
мозв'язку між части-
ною і цілим; рівняння 
з лініями та предмета-
ми; прості і складені 
задачі за алгоритмом. 

Розрізняє суть про-
стої і складеної задач. 

Складає задачі за 
схемами. 
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 Читає і записує рі-
вності і вирази. 

Знаходить у рівно-
стях компоненти, які 
відповідають цілій ве-
личині (сума, зменшу-
ване), і компоненти, 
які відповідають її ча-
стинам (доданок, різ-
ниця, від'ємник). 

Тема 5. ОДИНИЦІ ЛІЧБИ. ДЕСЯТОК 
(12 год) 

 
Укрупнення оди-

ниць лічби (на прик-
ладах коробок, ящи-
ків, пачок та ін.). 

Десяток. Число 10. 
Склад числа 10. 

Додавання і відні-
мання чисел  в межах 
10. 

 
Лічба десятками. 

Наочне зображення 
десятків. 

 
     
    Поняття розряду.  
Поняття двоцифро-
вого числа. 
 

Круглі, розрядні 

Учень/учениця: 
розуміє необхідність 

укрупнення одиниць 
лічби. 

   
Розпізнає і називає 

число 10; круглі числа.  
Наводить приклади 

укрупнених одиниць 
лічби; складу числа 
10.  
   Лічить предмети, 
об’єкти укрупненими 
одиницями. 
   Зображує «трикут-
ну» модель числа 10. 

Пояснює взаємоз-
в'язок між одноцифро-
вими і двоцифровими 
числами (круглими, 
розрядними). 
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числа. Запис і назва 
круглих, розрядних 
чисел. 
    Порівняння круг-
лих, розрядних чи-
сел. 

Додавання і 
віднімання круглих, 
розрядних чисел.   
   
 
 
 
 
 
   Розв’язування задач 
на знаходження ос-
тачі. Розв'язування 
задач і рівнянь з  роз-
рядними числами. 

 
 
 
 
 
Дециметр. Спів-

відношення між оди-
ницями довжини. По-
рівняння іменованих 
чисел. 
 

    Читає і записує 
круглі, розрядні числа.  
 

Порівнює укрупне-
ні одиниці лічби; кру-
глі,  розрядні числа. 

Дотримується пра-
вил додавання і відні-
мання круглих, розря-
дних чисел. 

Складає графічні 
моделі на додавання і 
віднімання чисел, які 
виражені укрупнени-
ми одиницями лічби. 

Розв’язує задачі на 
знаходження остачі; 
задачі на додавання і 
віднімання на дві дії, в 
яких ціле розбите на 
частини різними спо-
собами. 

Обґрунтовує добір 
арифметичних дій для 
розв’язання задачі. 
    Називає і характе-
ризує укрупнену оди-
ницю довжини - де-
циметр. 
   Знає співвідношення 
між дециметром і сан-
тиметром. 
   Проводить вимі-
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 рювання і запис дов-
жини відрізків в деци-
метрах і сантиметрах. 

Виконує вправи, 
що передбачають: 

додавання і відні-
мання чисел, які ви-
ражені укрупненими 
одиницями лічби; 

доповнення до 10; 
порівняння імено-

ваних чисел; 
перетворення іме-

нованих чисел.  
Тема 6. ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА (20 год) 

 
Лічба десятків і 

одиниць. Наочне зо-
браження двоцифро-
вих чисел. 

 
 
Одноцифрові та 

двоцифрові числа.  
 
Назви і запис чи-

сел у межах 20. 
Додавання і відні-

мання чисел у межах 
20 без переходу через 
десяток.  
     Назва і запис дво-
цифрових чисел бі-

Учень/ учениця: 
лічить у межах 100. 
Зображує графічно 

двоцифрові числа та 
дії з ними за допомо-
гою трикутників і то-
чок. 

Розпізнає одноциф-
рові і двоцифрові чис-
ла. 

Читає і записує 
двоцифрові числа. 

Виділяє розрядну 
одиницю у запису 
двоцифрових чисел. 

Пояснює позицій-
ний десятковий запис 
двоцифрових чисел. 
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льших від 20. 
Порівняння дво-

цифрових чисел.  
Порівняння виразів. 

Перетворення іме-
нованих чисел. 

Додавання і відні-
мання двоцифрових 
чисел у межах 100 
без переходу через 
розряд (на основі 
знання нумерації чи-
сел, законів та влас-
тивостей дій дода-
вання й віднімання). 

Запис чисел у ви-
гляді зручних додан-
ків. 
    Додавання в межах 
20 з переходом через 
десяток. 

«Квадратна» таб-
лиця додавання.  

Віднімання чисел у 
межах 20 з перехо-
дом через десяток. 
Табличне віднімання 
чисел. 

Розв’язування за-
дач на дві дії.  

Розв’язування 
складених задач, 
утворених шляхом 

Порівнює довжини 
відрізків, які виражені 
в дециметрах і санти-
метрах; двоцифрові 
числа. 

Установлює число-
ві закономірності на 
множині  двоцифро-
вих чисел. 

Дотримується пра-
вил додавання і відні-
мання двоцифрових 
чисел на основі вивче-
них прийомів вико-
нання дій. 

 
 
 
Записує і пояснює 

результат лічби десят-
ками та одиницями; 
знаходження за «квад-
ратною» таблицею 
суми і різниці за алго-
ритмом. 

Складає й аналізує 
«квадратну» таблицю 
додавання. 

Знає і використо-
вує в обчисленнях 
таблицю додавання і 
відповідні випадки 
табличного відніман-
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об’єднання двох і бі-
льше простих задач, 
близьких за сюжет-
ним змістом.  

Розряд одиниць і 
розряд десятків. 

 
Залежність резуль-

тату додавання й від-
німання від зміни од-
ного з компонентів. 

ння. 
    Аналізує та розв’я-
зує складені задачі но-
вого типу, розв’язу-
вання яких складаєть-
ся з відомих способів 
дій. 

Використовує за-
лежність зміни ре-
зультатів дії додаван-
ня від зміни одного 
доданка при сталому 
другому; зміни ре-
зультату дії відніман-
ня від зміни зменшу-
ваного чи від’ємника 
(окремо). 

Виконує вправи, 
що передбачають: 

додавання і відні-
мання двоцифрових 
чисел в межах 100 без 
переходу через розряд, 
а в межах 20 – з пере-
ходом через розряд; 

роботу з предмет-
ними і графічними 
моделями чисел; 

використання 
«квадратної» таблиці 
для додавання і відні-
мання чисел; 

розв’язування 
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 складених задач, утво-
рених шляхом об’єд-
нання двох і більше 
простих задач, близь-
ких за сюжетним зміс-
том. 

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

(11 год) 
 

2 клас 
140 год 

(І семестр - 64 год, 4 год на тиждень, 
ІІ семестр - 76 год, 4 год на тиждень) 

 

Зміст навчального 
матеріалу 

Державні вимоги до 
рівня загальноосвітньої  

підготовки учнів 
Тема 1. ДІЇ З ДВОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ  

(20 год) 
 
Письмове дода-

вання і віднімання 
двоцифрових чисел 
без переходу через 
розряд. 

Додавання дво-
цифрових чисел, у 
результаті якого 
отримуємо круглі 
числа. 

Віднімання від 
круглих чисел. 

Учень/ учениця: 
записує і пояснює 

додавання й віднімання         
двоцифрових чисел у 
стовпчик без переходу 
через розряд (за алго-
ритмом).            

Знаходить усно суму 
і різницю двоцифрових 
чисел з переходом че-
рез розряд. 

Пояснює сутність та 
алгоритм дій над чис-



49

Додавання дво-
цифрових чисел з 
переходом через 
розряд. Віднімання 
двоцифрових чисел 
з переходом через 
розряд.          

Прийоми усного 
додавання й  відні-
мання двоцифрових 
чисел з переходом 
через розряд. 

Порівняння іме-
нованих чисел.   

Перетворення 
іменованих чисел.  
Дії з іменованими 
числами. 

лами з переходом через 
розряд. 

 
 
 
 

 
Розуміє суть  прийо-

мів усних та письмових 
прийомів додавання й 
віднімання двоцифро-
вих чисел без і з пере-
ходом через десяток. 
    Порівнює іменовані 
числа.  

Виконує завдання, 
що передбачають: 

додавання і відні-
мання двоцифрових чи-
сел, коли ціле (сума, 
зменшуване) – кругле 
число; 

додавання і відні-
мання двоцифрових чи-
сел з переходом через 
розряд; 

перетворення імено-
ваних чисел; 

дії з іменованими 
числами. 

Тема 2. ДІЇ З ТРИЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ   
(21 год) 

 
Сотня. Сотня – 

Учень/ учениця: 
розуміє, що сотня є 
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одиниця третього 
розряду. 

Лічба сотнями. 
Запис і назви 

круглих сотень. 
Наочне зобра-

ження трицифрових 
чисел. 

 
Запис та читання 

трицифрових чисел.    
Визначення сотень, 
десятків, одиниць у 
числі. 
Запис трицифрових 
чисел у вигляді су-
ми розрядних дода-
нків. 

Позиційний прин-
цип запису числа. 

Метр. Вимірю-
вання метром. Дії з 
іменованими чис-
лами. 

Знаходження пе-
риметра чотирикут-
ника.  

Додавання і від-
німання круглих 
сотень. 

Додавання і від-
німання трицифро-
вих чисел без пере-
ходу через розряд. 

лічильною одиницею 
третього розряду. 

Лічить сотнями та 
трицифровими числами 
в межах тисячі. 

Зображує графічно 
трицифрові числа та дії 
з ними за допомогою 
трикутників і точок. 

Читає і записує кру-
глі сотні; трицифрові 
числа. 

Виділяє розрядні 
одиниці в запису три-
цифрових чисел.  

 
 
 
Розуміє позиційне 

значення цифр у запису 
числа. 

Розрізняє одиницю 
довжини - метр; трици-
фрові числа. 

Установлює однако-
вість співвідношення 
між одиницями довжи-
ни й одиницями лічби. 

Порівнює круглі со-
тні; довжини об’єктів. 

Дотримується пра-
вил додавання і відні-
мання трицифрових чи-
сел без переходу через 



51

Прийоми порозряд-
ного додавання й 
віднімання чисел. 

Додавання три-
цифрових чисел з 
переходом через 
розряд. Способи до-
давання  двоцифро-
вих чисел. 

Віднімання три-
цифрових чисел з 
переходом через 
розряд. Способи ві-
днімання двоциф-
рових чисел. 

Віднімання чисел 
від круглих сотень. 

Взаємне розмі-
щення геометрич-
них фігур. 

 
 
 
 
 

 
Мережі ліній. 

Графи.  
 

Розв’язування за-
дач на три дії. 

  
 

розряд і з переходом 
через розряд; відніман-
ня чисел від круглих 
сотень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розпізнає і зображує 
перетин геометричних 
фігур (прямих і кривих 
ліній, многокутників 
тощо). 

Пояснює знахо-
дження точок перетину 
прямих, променів і від-
різків за алгоритмом. 

Читає графи. 
Фіксує знаково різні 

шляхи на графах. 
Аналізує текст мате-

матичної задачі. 
Знає й використовує 

алгоритм розв’язування 
складеної задачі. 
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Моделює різні спо-
соби розв’язування за-
дачі.  

Виконує вправи, що 
передбачають: 

додавання і відні-
мання круглих сотень; 
трицифрових чисел; 

перетворення імено-
ваних чисел, пов’яза-
них з довжиною; їх по-
рівняння; 

додавання і відні-
мання іменованих чи-
сел, які виражені в мет-
рах, дециметрах і сан-
тиметрах; 

переміщення по ме-
режах ліній; 

розв’язування прос-
тих і складених задач. 

Тема 3. ОПЕРАЦІЇ (ДІЇ) ДОДАВАННЯ І  
ВІДНІМАННЯ  

(23 год) 
 
Операції (дії). 

Приклади операцій. 
Обернені опера-

ції. Операції (дії) 
додавання і відні-
мання. 
 

Програма дій.  
Програми   із   запи- 

Учень/ учениця: 
розпізнає числові 

вирази; буквені вирази; 
указані в змісті програ-
ми фігури; одиниці 
площі. 

Визначає об’єкт 
операції; власне опера-
цію; результат операції; 
обернену  операцію  до  
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таннями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Числові і буквені 

вирази. Значення 
виразу. 

Дужки. Порядок 
дій у виразах. 

Закони додавання 
(переставний, спо-
лучний). 

Віднімання суми 
від числа. 

Віднімання числа 
від суми. 

даної;   точки  перетину 
прямих,  променів,  від-
різків; значення число-
вих і буквених виразів. 

Виконує арифмети-
чні дії за програмою, 
яка задана виразом (з 
дужками чи без дужок), 
блок-схемою, списком 
команд. 

Читає і записує ал-
горитми  (програми) із 
запитаннями; лінійні 
алгоритми; розгалужені 
алгоритми; циклічні 
алгоритми. 

Наводить приклади  
алгоритмів. 

Складає найпростіші 
програми заданих алго-
ритмів; блок-схеми. На-
зиває числовий ряд че-
рез 2 – 7 одиниць. 

Дотримується пра-
вил віднімання числа 
від суми і суми від чис-
ла під час виконання 
арифметичних дій. 
    Застосовує закони 
додавання (перестав-
ний, сполучний) в об-
численнях. 

Використовує дужки 
для позначення порядку 
дій у виразах; косинець 
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Пряма. Промінь. 
Відрізок. Побудова 
прямих, променів, 
відрізків. 

Кут. Прямий кут. 
Прямокутник. 

Квадрат. 
Ламана. Довжина 

ламаної. Периметр 
многокутників. 

Плоскі поверхні. 
Площина. 

Об’ємні фігури. 
Паралелепіпед, куб. 

Розв’язування за-
дач. 

для знаходження прямих 
кутів. 

Зображує за допомо-
гою лінійки пряму, про-
мінь, відрізок. 

 
Установлює істотні 

ознаки кутів, зокрема, 
прямого кута,  прямоку-
тника, квадрата.  

Будує моделі прямо-
кутного паралелепіпеда і 
куба. 

 
 
 
Складає вирази за те-

кстом  задач.      
Виконує вправи, що 

передбачають: 
знаходження значень 

числових і буквених ви-
разів; 

використання законів 
та властивостей дода-
вання і віднімання чисел 
для раціоналізації обчи-
слень; 

знаходження  периме-
тра, прямокутника і ква-
драта; 

вимірювання площі 
фігур за допомогою  різ-
них мірок та одиниць. 
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Тема 4. ОПЕРАЦІЇ МНОЖЕННЯ  
І ДІЛЕННЯ  (64 год) 

 
Операція (дія) 

множення. Назви 
чисел при множен-
ні. Запис та читання 
виразів на множен-
ня. 

Множення 0 і на 
0, 1.          

Множення числа 
2. Множення на 2. 

Операція (дія) ді-
лення. Назви чисел 
при діленні. Запис 
та читання виразів 
на ділення. Зв’язок 
між операціями (ді-
ями) ділення і мно-
ження.  

Таблиця ділення 
чисел на 2. 

Парні й непарні 
числа.  

Таблиця множен-
ня і ділення на 3. 

Таблиця множен-
ня і ділення на 4. 

Збільшення та 
зменшення числа в 
кілька разів. 

Розв’язування за-
дач на збільшення і 

Учень/ учениця: 
усвідомлює зміст дії 

множення як дії дода-
вання однакових дода-
нків та зміст дії ділення 
як оберненої до дії 
множення. 

Записує і читає ви-
рази на дію множення і 
дію ділення. 

Називає компоненти 
і результати дій мно-
ження і ділення. 

Розуміє зміст крат-
них відношень «збіль-
шити в ...», «зменшити 
в ...», «у скільки разів 
менше (більше)». 

Пояснює способи 
складання таблиць 
множення. 

Лічить через 2 – 7, 8, 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
Розв’язує задачі, 

пов’язані з кратним ві-
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зменшення в кілька 
разів. 

Таблиця множен-
ня і ділення на 5. 

Дільники і кратні. 
Таблиця множен-

ня і ділення на 6. 
Таблиця множен-

ня і ділення на 7. 
Кратне порівнян-

ня чисел. 
Таблиця множен-

ня і ділення на 8 і 9. 
Таблиця множен-

ня.  
Порядок дій у ви-

разах без дужок. 
Порядок дій у вира-
зах з дужками. 

 
 
Тисяча. Множен-

ня 10, 100 і на 10 
100. Ділення чисел 
на 10 і 100. 

Ділення нуля. 
Неможливість ді-
лення на нуль. 

 
 
 
 
 
 
 

дношенням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Складає і викорис-

товує «квадратну» таб-
лицю множення під час 
обчислень. 

Знає напам'ять таб-
личні випадки множен-
ня чисел і відповідні 
випадки ділення. 

Розуміє призначення 
дужок у числових вира-
зах. 

Пояснює порядок дій 
у виразах з дужками і 
без дужок. 

Застосовує правила 
порядку дій в обчис-
леннях. 

Формулює і вико-
ристовує в процесі об-
числень переставний та 
сполучний закони мно-
ження. 



57

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Геометричні фі-

гури. 
Види кутів (гост-

рий, прямий, ту-
пий). Порівняння 
кутів. 

Коло і круг, їх 
елементи. Циркуль. 
Креслення узорів із 
кіл. 

 
Многокутники. 
Площа фігур. 

Одиниці площі. 
Площа прямокутни-
ка.         
    Переставний за-
кон множення. 
   
   Прямокутний па-

Порівнює числові 
значення виразів. 

Використовує взає-
мозв’язок між арифме-
тичними діями мно-
ження і ділення для пе-
ревірки правильності їх 
виконання; креслярсь-
кий косинець для вста-
новлення виду кута 
(прямий, гострий, ту-
пий); як інструмент 
упорядкованого перег-
ляду «дерево можливо-
стей». 

Розпізнає парні і не-
парні числа; гострі, 
прямі, тупі кути; коло і 
його елементи (центр, 
діаметр, радіус). 

Будує коло за допо-
могою циркуля.  

Зображує візерунки з 
кіл. 

Досліджує властиво-
сті і взаємне розташу-
вання зазначених у змі-
сті програми фігур. 

Наводить приклади  
одиниць довжини, 
площі, об’єму прямоку-
тного паралелепіпеда. 

Читає і записує фо-
рмулу площі прямокут-
ника; формулу об’єму 
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ралелепіпед.  
   Об’єм фігури. 
Одиниці об'єму. 

   Об’єм прямоку-
тного паралелепі-
педа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закони множення 

(переставний, спо-
лучний). Множення 
круглих чисел. Ді-
лення круглих чи-
сел. 

Множення суми 
на число. Позатаб-
личне множення і 
ділення. 

Властивості ді-

прямокутного парале-
лепіпеда. 

Аналізує залежність 
між стороною і площею 
прямокутника.  

Використовує цю 
залежність під час 
розв’язування практич-
них задач.    

Вимірює на моделі 
або за готовим крес-
ленням розміри фігури 
для обчислення її площі 
та об’єму (за допомо-
гою вказаної мірки). 

Установлює взаємо-
зв'язок між компонен-
тами і результатами дій 
множення ділення;  
множенням і діленням з 
числами 0 і 1; співвід-
ношення між одиниця-
ми довжини, площі, 
об’єму. 

Володіє прийомами 
позатабличного мно-
ження та ділення, а та-
кож ділення з остачею 
(у межах 100); викори-
стовує їх під час обчи-
слень. 

Використовує в об-
численнях закони мно-
ження та властивості 
множення і ділення, 
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лення. 
Залежність ре-

зультату множення і 
ділення від зміни 
одного з компонен-
тів цих дій. 

Ділення з оста-
чею. 
 

Кілометр. Спів-
відношення між 
одиницями довжи-
ни. 

Мережі ліній. 
Шляхи. 

«Дерево можли-
востей». Розв’язу-
вання задач комбі-
нованого характеру 
за допомогою «де-
рева можливостей». 

Знаходження не-
відомих компонен-
тів дій множення і 
ділення. 

Розв’язування за-
дач різних видів. 

Розв’язування рі-
внянь виду а • х = b, 
а : x = b, x : a = b. 
Алгоритм розв’язу-
вання рівнянь. 
 

залежність зміни ре-
зультатів множення й 
ділення від зміни одно-
го з компонентів цих 
дій. 

Розв’язує: задачі на 
множення, ділення і 
кратне відношення чи-
сел (більше в..., менше 
в..., у скільки разів ме-
нше (більше)); завдання 
на знаходження «заду-
маного» числа; комбі-
наторні задачі за допо-
могою «дерева можли-
востей»; рівняння виду 
а • х = b, а : x = b,          
x : a = b. 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

перехід від графічної 
моделі множення до 
буквених і числових 
рівностей; 

використання законів 
і   властивостей мно-
ження і ділення для ра-
ціоналізації обчислень;  

множення і ділення 
круглих чисел у межах 
1000; 

перетворення та по-
рівняння іменованих 
чисел. 
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Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І  
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ  (12 год) 
 
 

3 клас 
170 год 

(І семестр - 78 год, 5 год на тиждень,  
ІІ семестр - 92 год, 5 год на тиждень) 

 
Зміст навчального 

матеріалу 
Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів 

Тема 1. МНОЖИНА. ОПЕРАЦІЇ НАД 
МНОЖИНАМИ  

(25 год) 
 
Множина та її 

елементи. 
Задання множини 

переліком та влас-
тивістю. 

Рівні множини. 
Число елементів 
множини. Порожня 
множина. 

Діаграма Венна. 
Знаки   і . 

 
Підмножина. Зна-

ки   і   . 
Співвідношення 

між елементом і 
множиною, між 

Учень/ учениця: 
розпізнає множину, 

елемент множини; по-
рожню множину; підм-
ножину; перетин та 
об’єднання множин. 

Вживає відповідну 
термінологію і симво-
ліку. 

 
Зображує графічно 

множини (діаграма 
Венна). 

Записує і пояснює 
позначення множин, 
підмножин. 
 

Установлює співвід-
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двома множинами. 
Розбиття множини 
на частини за влас-
тивостями (класи-
фікація). 

Перетин множин. 
Знак  . Неперетин-
ні множини. 

Властивості пере-
тину множин. 

Об’єднання мно-
жин. Знак   . 

Властивості об'є-
днання множин. 

Додавання і відні-
мання множин. 

Письмове мно-
ження двоцифрово-
го числа на одноци-
фрове. 

Письмове мно-
ження круглих і ро-
зрядних чисел. 

Розв’язування за-
дач на пропорційні 
величини. 

ношення між елемен-
том і множиною, між 
двома множинами. 

Задає множину пе-
реліком ліком та зага-
льною властивістю її 
елементів. 

Знаходить об’єднан-
ня і перетин множин. 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

розбиття множини на 
частини за властивос-
тями (класифікацію); 

застосування перес-
тавної та сполучної 
властивостей перетину 
й об'єднання множин; 

письмове множення 
двоцифрового числа на 
одноцифрове; 

письмове множення 
розрядних і круглих 
чисел. 
    Розв’язує задачі на 
пропорційні величини. 
    Виконує аналіз зміс-
ту задачі. 
    Здійснює ілюстру-
вання змісту сюжетної 
задачі за допомогою 
схем. 

Формулює і записує 
повну відповідь на за-
питання задачі. 
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Тема 2. ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ  
БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ  

(12 год) 
 
З історії натура-

льних чисел. 
Багатоцифрові 

числа. Десяткова 
система числення. 

Класи в запису 
натуральних чисел. 
Читання багатоциф-
рових чисел.  

Розбиття багато-
цифрових чисел на 
класи і розряди. 

Письмове дода-
вання і віднімання 
багатоцифрових чи-
сел. 

Перетворення 
іменованих чисел. 

Складання вира-
зів і обчислення їх 
значень. Порядок 
дій у виразах з дуж-
ками і без них (на 
множині багатоци-
фрових чисел). 

Учень/ учениця: 
   розпізнає, виділяє 
багатоцифрові числа,  
класи, розряди, розряд-
ні одиниці у них. 
  Знає історію розвитку 
поняття числа. 
  Називає послідов-
ність чисел у натураль-
ному ряді. 
  Розуміє позиційне 
значення цифр. 
  Читає, записує і по-
рівнює багатоцифрові 
числа в межах 12 роз-
рядів. 

Обґрунтовує позна-
чення нулем відсутнос-
ті одиниць розряду в 
запису натуральних чи-
сел. 

Формулює правила 
порівняння багатоциф-
рових чисел. 

Визначає порядок 
дій у виразах з багато-
цифровими числами. 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

представлення чисел 
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 у вигляді розрядних 
доданків; 

порівняння багато-
цифрових чисел; 

додавання і відні-
мання багатоцифрових 
чисел; 

перетворення імено-
ваних чисел; 

складання виразів і 
обчислення їх значень. 

Тема 3. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ  
І ДІЛЕННЯ  

(31 год) 
 
Множення чисел 

на 10, 100, 1000, ... 
Множення розря-

дних та круглих чи-
сел. 

Ділення на 10, 
100, 1000, ... Скла-
дання виразів  для 
розв'язування задач. 

Ділення круглих 
чисел (без остачі). 

Письмове мно-
ження на одноциф-
рове число. 

Письмове ділення 
на одноцифрове чи-
сло. Алгоритм ді-

Учень/ учениця: 
записує і пояснює 

множення багатоциф-
рового числа на одно-
цифрове в стовпчик; 
ділення на одноцифро-
ве число письмово за 
алгоритмом. 

Знає алгоритм пись-
мового множення і ді-
лення. 

Застосовує правила 
множення і ділення 
круглих чисел, поши-
рюючи їх на ширшу 
числову область. 

Виконує перевірку 
ділення множенням і 
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лення кутом. 
Ділення на одно-

цифрове число, ко-
ли в частці отриму-
ємо 0.  

Ділення круглих 
чисел на одноциф-
рове число. 

Ділення круглого 
числа на кругле чи-
сло. 

 
Одиниці довжи-

ни.  Співвідношення 
між одиницями до-
вжини. 

Одиниці маси. 
Тонна. Центнер. 
Грам. Співвідно-
шення між одини-
цями маси. 

Перетворення 
іменованих чисел, 
виражених одини-
цями довжини, ма-
си. 

навпаки. 
Виконує вправи, що 

передбачають: 
письмове додавання і 

віднімання чисел у ме-
жах триліона; 

порівняння, додаван-
ня і віднімання вели-
чин; 

визначення порядку 
дій у виразах з дужками 
і без них.  

Розрізняє одиниці 
довжини (міліметр, са-
нтиметр, дециметр, 
метр, кілометр), маси 
(грам, центнер, тонна). 

Знає і використовує 
під час обчислень спів-
відношення між одини-
цями величин. 

Виражає значення 
величин  різними оди-
ницями.  

Дотримується пра-
вил перетворення іме-
нованих чисел. 

Тема 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ ФІГУР  
(10 год) 

 
Перетворення фі-

гур. 
Симетрія. Симет-

ричні точки. 

Учень/ учениця: 
розрізняє симетричні 

точки та фігури, вісь 
симетрії. 

Наводить приклади 
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Перпендикулярні 
відрізки. 

Симетричні фігу-
ри, їх побудова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вартість. Одини-

ці вартості. 
 

осьової симетрії в на-
вколишньому житті. 

Формулює правило 
перпендикулярності 
відрізка прямій. 

Описує побудову 
симетричних точок і 
фігур відносно прямої. 

Розпізнає рівність 
фігур при перенесенні. 

Зображує візерунки 
на основі симетрії. 

Установлює, визна-
чає  вісь симетрії. 

Виконує найпростіші 
перетворення на папері 
в клітинку (перенесен-
ня на дане число кліток 
у заданому напрямку, 
осьова симетрія). 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

використання цирку-
ля, креслярського коси-
нця і лінійки для перет-
ворення фігур; 

використання кальки 
для перевірки побудо-
ви. 

Розв’язує задачі із 
співвідношеннями, що 
містять одиниці вартос-
ті. 
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Тема 5. ОДИНИЦІ ЧАСУ. РІВНЯННЯ 
(28 год) 

Одиниці часу. 
Календар. 

Одиниці часу. 
Тиждень. 

Таблиця одиниць 
часу. 

Годинник. 
Порівняння, до-

давання і відніман-
ня іменованих чи-
сел, виражених в 
одиницях часу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учень/ учениця: 
розрізняє одиниці 

часу; змінну, значення 
змінної, вираз зі змін-
ною; рівність і нерів-
ність як види вислов-
лювань; рівняння, ко-
рінь рівняння. 

Знає історію форму-
вання системи одиниць 
часу та інструментів їх 
вимірювання -  годин-
ників і календаря; спів-
відношення між одини-
цями часу. 
   Називає місяці і дні 
тижня за  порядком їх 
слідування. 
    Визначає час за го-
динником з точністю до 
хвилин. 
    Використовує кале-
ндар і таблицю одиниць 
часу для визначення 
тривалості події, почат-
ку та її кінця, перетво-
рення одиниць часу і 
дій над ними. 
   Виконує порівняння, 
додавання і віднімання  
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Змінна. 
Вираз зі змінною. 
Висловлювання. 

Істинні та хибні ви-
словлювання. 

 
Рівність і нерів-

ність. 
 
 
 
 

 
   Рівняння. Корінь 
рівняння. 

Розв’язування 
складених рівнянь.   

       

 
Розв’язування за-

дач за допомогою 
складання рівнянь. 

 

іменованих чисел, ви-
ражених в одиницях 
часу. 

Складає вираз зі 
змінною. 

  Знаходить область 
визначення виразу і 
множину його значень. 

Наводить приклади  
істинних та хибних ви-
словлювань. 

Установлює у най-
простіших випадках 
істинність і хибність 
рівностей та нерівнос-
тей. 

Розв’язує складені 
рівняння, які зводяться 
до ланцюжка простих 
(за алгоритмом). 

Виконує перевірку 
правильності розв’я-
зання рівняння вивче-
ними способами. 
   Аналізує і розв’язує 
задачі на 2-3 дії, задачі 
на знаходження значень 
величин за їх сумою і 
різницею; задачі на 
зведення до одиниці. 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

знаходження значен-
ня виразу за заданим 
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 значенням змінної; 
використання спів-

відношень між одини-
цями часу. 

Тема 6. ФОРМУЛИ. ЗАДАЧІ НА РУХ. 
ЗАДАЧІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 

(52 год) 
 
Формули. Фор-

мули площі і пери-
метра прямокутни-
ка. 

 
Формула об'єму 

прямокутного пара-
лелепіпепа. 

 
Формула ділення 

з остачею. 
Швидкість об’єк-

тів під час рівномі-
рного прямоліній-
ного руху. Час. Від-
стань. 

Формула шляху. 
Розв'язування за-

дач на рух. 
Ціна, кількість 

товару, вартість. 
Формула вартості. 

 
Робота. Продук-

тивність. 
Час. Формула ро-

Учень/ учениця: 
розрізняє формули; 

величини та одиниці їх 
вимірювання, зазначені 
у змісті програми. 

Знає формули шляху, 
вартості, роботи, площі 
і периметра прямокут-
ника, об’єму прямокут-
ного паралелепіпеда, 
ділення з остачею, до-
бутку. 

Будує графічні моде-
лі руху на числовому 
промені. 

Вживає відповідну 
термінологію і симво-
ліку. 

Вживає відповідну 
термінологію і симво-
ліку. 

Виявляє роль фор-
мул як інструмента, 
який дозволяє швидше і 
легше (раціональніше) 
розв'язувати практичні 
задачі. 
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боти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Множення на 
двоцифрове, трици-
фрове число. 

Множення бага-
тоцифрових чисел 
на багатоцифрове 
кругле число. 

Множення на 
трицифрове число. 

Множення на 
трицифрове число, 
якщо в розряді де-
сятків стоїть 0. 

Ділення з оста-
чею. 
 

Блок-схеми. 
Розв’язування те-

кстових задач. 

Виражає у найпрос-
тіших випадках залеж-
ність між величинами 
за допомогою формул. 

Фіксує закономірно-
сті, які спостерігає за 
допомогою формул. 

Установлює загальні 
властивості взаємозв’я-
зків між величинами у 
формулах шляху, вар-
тості, роботи та інших 
за допомогою формули 
добутку. 

Формулює правило 
множення багатоциф-
рового числа на трици-
фрове. 
   Виконує множення 
багатоцифрового числа 
на двоцифрове і трици-
фрове; дії з іменовани-
ми числами. 
  Записує і пояснює 
знаходження діленого 
під час ділення з оста-
чею за алгоритмом.    

Використовує фор-
мули для розв'язання 
текстових задач. 
   Розв’язує складені 
задачі на всі вивчені 
види залежностей між 
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Розв’язування за-
дач на знаходження 
продуктивності 
праці. 

Розв’язування за-
дач на порівняння 
продуктивності пра-
ці.  

Формула добутку. 
Розв’язування задач 
за допомогою фор-
мули добутку. 

 

величинами. 
Складає за текс-

том задач буквені 
вирази на   1-2 дії; 
задачі за заданим ви-
разом. 

Виконує вправи, 
що передбачають: 

вираження вели-
чин у вказаних оди-
ницях вимірювання; 

визначення послі-
довності операцій в 
алгоритмах, які запи-
сані текстом, у ви-
гляді блок-схем, чис-
лових і буквених ви-
разів; 

складання і розв'я-
зування рівнянь як 
математичних моде-
лей текстових задач. 

 
 

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ  
І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ   
(12 год) 
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4 клас 
170 год  

(І семестр - 78 год, 5 год на тиждень, 
ІІ семестр - 92 год, 5 год на тиждень) 

 
Зміст навчального 

матеріалу 
Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів 

Тема 1. НЕРІВНІСТЬ. ОЦІНКА СУМИ, 
РІЗНИЦІ, ДОБУТКУ, ЧАСТКИ  

(23 год) 
Нерівності. Стро-

гі і нестрогі нерів-
ності.  Знаки <;  >;  
   і   . 

Розв’язування не-
рівностей. 

Множина розв’я-
зків нерівностей. 

Подвійна нерів-
ність. 

Алгоритм розв’я-
зання строгих, не-
строгих та подвій-
них нерівностей. 

Закономірність 
зміни компонентів 
арифметичних дій 
при сталому резуль-
таті. 
 

Учень/ учениця: 
розрізняє відміннос-

ті між строгою і не-
строгою нерівностями; 
подвійну нерівність; 
розв’язок нерівності; 
множину розв'язків; 
нижню і верхню межі 
величин. 

Наводить приклади 
нерівностей. 

Записує висловлю-
вання математичною 
мовою у вигляді нерів-
ності. 

Використовує раці-
ональні способи обчис-
лення виразів, викорис-
товує їх під час обчис-
лень. 
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Оцінка суми. 
Оцінка різниці. 
Оцінка добутку. 
Оцінка частки. 
Прикидка резуль-

татів арифметичних 
дій. 

 
 
 
 
 
 
Складання плану 

розв’язання складе-
ної задачі. 
    Розв’язування за-
дач із записом дій з 
поясненнями. 

Дотримується пра-
вил зміни компонентів 
дій при відповідній 
зміні одного з них при 
сталому результаті у 
процесі обчислень. 

Записує і пояснює 
розв’язування строгих, 
нестрогих і подвійних 
нерівностей за алгори-
тмами. 

Зображує на число-
вому промені графічні 
моделі розв’язків нері-
вностей. 

Пояснює значення 
прикидки результатів 
арифметичних дій під 
час обчислень та в 
практичному житті. 

Виконує оцінку і 
прикидку результатів 
арифметичних дій за 
алгоритмами. 

Розв’язує задачі 
способом постановки 
запитань та пояснень до 
дій розв’язання. 
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Тема 2. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ.  
ОЦІНКА ПЛОЩІ  

(16 год) 
 

Ділення з одно-
цифровою часткою 
методом добору 
(випробовування). 

Письмове ділен-
ня, коли в результа-
ті одноцифрова час-
тка. 

Алгоритм ділен-
ня. 

Ділення на дво-
цифрове та трициф-
рове число. 

Поняття площі 
фігури. Оцінка 
площі. 

Наближене обчи-
слення площі. 

 

Учень/ учениця: 
записує і пояснює 

ділення з одноцифро-
вою часткою без остачі 
і з остачею за алгорит-
мом. 

Виконує письмове 
ділення багатоцифро-
вих чисел на двоцифро-
ве і трицифрове числа 
за алгоритмом; оцінку 
площі фігур. 

 
 

Порівнює фігури за 
їх площею. 

Використовує пале-
тку для вимірювання 
площі фігур невизначе-
ної форми. 

Тема 3.  ЧАСТИНИ, ЧАСТКИ,  
ДРОБИ 

(26 год) 
 
Вимірювання і 

дроби. 
З історії дробів. 

Учень/ учениця: 
розрізняє натуральне 

і  дробове   числа;   зви-
чайний дріб; чисельник 

 



74

Старовинні задачі з 
дробами. 

Частини. 
Порівняння час-

тин. 
Знаходження час-

тини числа. 
Знаходження чи-

сла за частиною. 
Дроби. Звичайні 

дроби. Чисельник. 
Знаменник. Процент 
(Відсотки). 

Порівняння дро-
бів. 

Знаходження час-
тини числа, вираже-
ної дробом. 

Знаходження чи-
сла за його части-
ною, вираженою 
дробом. 

Ділення і дроби. 
Знаходження час-

тин одного числа 
від іншого. Частка 
чисел. 

 
 
 

і знаменник дробу. 
Розуміє зміст понять 

частина, частка, дріб; 
пояснює, що є спільно-
го і відмінного між на-
званими поняттями. 

Читає і записує час-
тини; дроби. 

Знає історію форму-
вання і розвитку  по-
няття дробу. 

Описує сутність по-
нять: частина, звичай-
ний дріб, частка, про-
цент (відсоток). 

Вживає відповідну 
термінологію і симво-
ліку. 

Зображує графічно 
частини і дроби. 

Знаходить частину 
одиниці лічби або ви-
мірювання за алгорит-
мом; місце частини на 
числовому промені. 

Порівнює частини; 
дроби з однаковими 
чисельниками або од-
наковими знаменника-
ми. 
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Додавання дро-
бів. Віднімання 
дробів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площа прямокут-

ного трикутника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконує додавання і 
віднімання дробів з од-
наковими знаменника-
ми. 

Дотримується пра-
вил порівняння, дода-
вання і віднімання дро-
бів з однаковими зна-
менниками.  

Виражає за допомо-
гою частин дрібніші 
одиниці величини;  
дробом частину, яку 
одне число становить 
від іншого. 

Записує і пояснює 
формулу площі прямо-
кутного трикутника; 
частку двох натураль-
них чисел у вигляді 
дробу і навпаки. 

Виконує завдання, 
що передбачають: 

знаходження частини 
від числа та числа за 
його частиною; 

знаходження дробу 
від числа і числа за йо-
го дробом; 

знаходження процен-
тів (відсотків) від числа 
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Раціональні спо-

соби розв’язування 
задач. 

Перевірка прави-
льності розв’язу-
вання задачі. 

і числа за його процен-
тами (відсотками); 

використання вивче-
них обчислювальних 
прийомів для знахо-
дження значень число-
вих виразів, рівнянь, 
текстових задач. 

Розв’язує задачі на: 
знаходження частини 
(частки, дробу) числа і 
числа за його частиною 
(часткою, дробом); 

задачі на знаходжен-
ня процента від числа і 
числа за його процен-
том. 

Використовує раці-
ональні способи 
розв’язування задачі і 
способи перевірки їх 
правильного розв’яза-
ння. 

Тема 4. ДІЇ З МІШАНИМИ ЧИСЛАМИ  
(25 год) 

 
Правильні і не-

правильні дроби. 
Правильні і непра-
вильні частини ве-
личин. 

Задачі на частини. 
Мішані числа. За-

пис числа у вигляді 

Учень/ учениця: 
читає і записує не-

правильні дроби і мі-
шані числа. 

Формулює визна-
чення правильного і 
неправильного дробів, 
мішаного числа. 

Виконує порівняння, 
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суми цілої і дробо-
вої частини і навпа-
ки. 

Виділення цілої 
частини з неправи-
льного дробу. 

Запис неправиль-
ного дробу у вигля-
ді мішаного числа. 

Запис мішаного 
числа у вигляді не-
правильного дробу. 

Додавання і
віднімання мішаних 
чисел, у яких дро-
бові частини мають 
однаковий знамен-
ник. 

Додавання в мі-
шаних числах виді-
леної цілої частини 
до цілої частини, 
яка вже є. 

Віднімання міша-
них чисел з перехо-
дом через  одиницю. 

Творча робота 
над задачею. 

 
 

 

додавання і віднімання 
мішаних чисел з одна-
ковими знаменниками у 
дробовій частині, до-
тримуючись алгоритмів 
виконання названих 
операцій (дій). 

Поширює вивчені 
закони і властивості 
додавання й віднімання 
натуральних чисел на 
дробові числа. 

Зображує точками 
числового променя і за 
допомогою геометрич-
них фігур неправильні 
дроби і мішані числа. 

Установлює співвід-
ношення між неправи-
льними дробами і час-
тинами величини. 

 
 

 
 
 
Розв’язує задачі з 

вивченими поняттями. 
 Виконує вправи, 

що передбачають: 
виділення цілої час-

тини із неправильного 
дробу; 
   перетворення у не-
правильний дріб міша-
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 ного числа. 
Тема 5. ЗАДАЧІ НА РУХ  

(36 год) 
 
Шкала. Ціна по-

ділки шкали. 
Числовий про-

мінь. Порівняння 
дробових чисел за 
допомогою число-
вого променя. 

Координати на 
промені. Координа-
тний промінь. 

Відстань між точ-
ками числового 
променя. 

Рух на числовому 
промені. 

Зображення руху 
на числовому про-
мені. Одночасний 
рух на числовому 
промені. 

«Швидкість» 
зближення і відда-
лення.  

Зустрічний рух. 
Рух у протилеж-

ному напрямку. 
Рух навздогін.  
Рух з відставан-

ням. 
Формула шляху 

Учень/ учениця: 
розпізнає шкалу; 

одиниці площі ар (сот-
ка), гектар; координат-
ний промінь. 

Знає формули «шви-
дкості» зближення і 
швидкості віддалення 
двох об’єктів для всіх 4 
випадків одночасного 
руху: зустрічний, на-
вздогін, у протилежно-
му напрямку і з відста-
ванням; формулу одно-
часного руху. 

Описує поняття 
«швидкості» зближення 
і «швидкості» відда-
лення двох об’єктів. 

Зображує графічні 
моделі одночасного ру-
ху двох об’єктів на ко-
ординатному промені. 

Визначає ціну поді-
лки шкали; значення  
величин на шкалі; на-
прямки руху об’єктів. 

Вказує місце знахо-
дження об’єкта на ко-
ординатному промені. 

Фіксує зміну відпо-
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при одночасному 
русі. 

Складання задач 
на рух за схемами. 
   Формула початко-
вої відстані при зу-
стрічному  русі. 
 
 
 

Формула почат-
кової відстані під 
час руху навздогін. 

Складання задач 
за схемами про рух 
навздогін. 

Одиниці площі 
(квадратний мілі-
метр, квадратний 
сантиметр, квадрат-
ний дециметр, квад-
ратний метр, квад-
ратний кілометр, ар 
(сотка), гектар). 
Співвідношення між 
одиницями площі. 

Дії над складени-
ми іменованими чи-
слами. 
 

відних значень величин 
за допомогою таблиці. 

Порівнює і співста-
вляє всі види одночас-
ного руху. 

Установлює законо-
мірності одночасного 
руху табличним і аналі-
тичним (формульним)  
способами. 

Аналізує зміну відс-
таней між двома об’єк-
тами, рух який відо-
бражено на координат-
ному промені. 

Досліджує зміну ко-
ординат об’єктів, що 
рухаються, в залежнос-
ті від часу. 

Знає і використовує 
під час розв’язування 
задач на обчислення 
площ відповідні одини-
ці площі. 

Розв’язує задачі на 
3-4 дії на всі випадки 
одночасного руху. 

Виконує вправи, що 
передбачають: 

визначення коорди-
нати точок на промені 
та знаходження точок 
за їх координатами; 

визначення відстані 
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 між точками координа-
тного променя; 

перетворення імено-
ваних чисел за допомо-
гою опорних таблиць; 
арифметичні дії з іме-
нованими числами. 

Тема 6. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ  
І ВЕЛИЧИНИ  

(18 год) 
 
Кути. Види кутів. 
Порівняння кутів. 
Розгорнутий кут. 

Суміжні кути. 
Вертикальні кути. 
Вимірювання ку-

тів. 
Кутовий градус. 
Транспортир. Ви-

мірювання кутів 
транспортиром.  
    

Додавання й від-
німання градусних 
значень кутів. 

Сума кутів три-
кутника, чотирику-
тника, п’ятикутни-
ка. 

Побудова кутів за 
допомогою тра-
нспортира. 

Вписаний кут.  

Учень/ учениця: 
розрізняє гострі, 

прямі, тупі, суміжні, 
розгорнуті, вертикаль-
ні, вписані і центральні 
кути за їх ознаками. 

Порівнює величини 
кутів методом накла-
дання. 
    Вимірює і будує ку-
ти заданої величини за 
допомогою  транспор-
тира. 

Знаходить суму і рі-
зницю кутів. 

Знає суму кутів три-
кутника, чотирикутни-
ка, п’ятикутника. 
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Центральний кут. 
Кругові діаграми. 
Стовпчасті і лі-

нійні діаграми. 
 
 
 
 
Закономірні зв’я-

зки між елементами 
геометричних фігур 
(сторонами, кута-
ми). 

 

 
Будує зазначені у 

змісті теми діаграми. 
Визначає і порівнює 

значення величин за 
круговими, стовпчати-
ми і лінійними діагра-
мами. 

Установлює окремі 
закономірні зв’язки між 
елементами геометрич-
них фігур. 

Застосовує при побу-
дові   зв’язки між еле-
ментами геометричних 
фігур. 

Тема 7. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ.  
ГРАФІК РУХУ 

(14 год) 
 
Гра «Морський 

бій». Пара елемен-
тів. 

Передача зобра-
жень за їх коорди-
натами. 

Координати на 
площині. 

Побудова точок 
за їх координатами. 

Точки на осях ко-
ординат. 

Побудова фігур за  

Учень/ учениця: 
розпізнає координа-

тний кут; розрізняє вісі 
абсцис і ординат; абс-
цису і ординату точки. 

Знає правила гри 
«Морський бій». 

Передає зображення 
за координатами відпо-
відних точок. 
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координатами вер-
шин. 

Графік руху. По-
будова графіків ру-
ху. 

Визначення за 
графіком руху по-
ложення об’єктів у 
заданий момент ча-
су, швидкості і на-
прямку їх руху, від-
стані між ними. 

 
 
Визначає за графі-

ком руху час виходу і 
напрям руху об’єкта, 
його швидкість, кіль-
кість та тривалість зу-
пинок, час і місце зу-
стрічі тощо. 

Аналізує залежність 
вигляду графіка руху 
від швидкості руху 
об’єкта. 

Будує точки коорди-
натного кута за їх коор-
динатами; графіки ру-
ху. 
 

Тема 8. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

(12 год) 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів з математики

Аналіз об’єктів контролю в початкових класах
дає змогу визначити такі критерії оцінювання
навчальних досягнень учнів:

- якість знань (предметних, про способи
діяльності, оцінних): міцність, повнота, глибина,
узагальненість, системність, дієвість;

- рівень сформованості вмінь (предметних,
розумових, раціональної навчальної діяльності,
оцінних): копіювання зразка способу діяльності,
виконання способу діяльності за зразком, за
аналогією і в нових ситуаціях;

- рівень оволодіння досвідом творчої діяль-
ності: вміннями виконувати процедури творчої
діяльності та вирішувати проблему (частково-
пошуковий, пошуковий);

- рівень оволодіння досвідом емоційно-
ціннісного ставлення до навколишнього світу, до
інших людей, до самого себе.

На основі зазначених критеріїв виділяються такі
рівні навчальних досягнень учнів з математики:

І - початковий рівень (1-3 бали). Учень
засвоїв знання у формі окремих фактів,
елементарних уявлень, які може відтворити;
різними видами умінь володіє на рівні копіювання
зразка виконання способу діяльності; самостійну
роботу виконує під безпосереднім керівництвом
учителя, але допомогу не може сприйняти відразу,
а потребує детального кількаразового пояснення.

II - середній рівень (4-6 балів). Учень володіє
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знаннями у формі понять, відтворює їх зміст,
ілюструє прикладами з підручника, може вста-
новлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки;
відповідь будує в засвоєній послідовності; володіє
вміннями на рівні виконання способів діяльності
за зразком у подібній ситуації; самостійну роботу
виконує зі значною допомогою.

ІІІ- достатній рівень (7-9 балів). Учень володіє
поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки
вже відомими, а й новими прикладами, встановлює
відомі внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки;
вміє розпізнавати об’єкти, які охоплюються засво-
єними поняттями; під час відповіді може відтво-
рити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змі-
нюючи логічних зв’язків; володіє вміннями на рівні
застосування способу діяльності за аналогією;
самостійні роботи виконує з незначною допо-
могою вчителя; володіє вміннями виконувати
окремі етапи вирішення проблеми і застосовує їх
у співробітництві з учителем (частково-пошукова
діяльність).

IV - високий рівень (10-12 балів). Учень
володіє системою понять в їх ієрархічній підпоряд-
кованості, в межах, визначених навчальними
програмами, встановлює як внутрішньопонятійні,
так і міжпонятійні зв’язки; вміє розпізнавати
об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями
різного рівня узагальнення, під час відповіді пере-
будовує засвоєний зміст у новій логічній послі-
довності, відповідь аргументує новими прикла-
дами; вміє застосовувати способи діяльності.


