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Ïðîãðàìà
äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ*

1–4 êëàñè

ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ

Êóðñ ìàòåìàòèêè — âàæëèâà ñêëàäîâà íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ, îñíîâîïîëîæíà ÷àñòèíà ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè. Öåé êóðñ ó ñèñòåìі 
íåïåðåðâíîї îñâіòè ґðóíòóєòüñÿ íà âіäïîâіäíîìó çìіñòі Áàçîâîãî êîìïîíåíòà 

äîøêіëüíîї îñâіòè. 
Íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі âèêîíóє íèçêó çíà÷óùèõ äëÿ çà-

ãàëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі ó÷íÿ çàâäàíü, ñåðåä ÿêèõ: ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі 
ëîãі÷íî ìіðêóâàòè, óìіííÿ âèäіëÿòè âëàñòèâîñòі ïðåäìåòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó; âèõîâàííÿ çîñåðåäæåíîñòі, íàïîëåãëèâîñòі, ïðàöüîâèòîñòі, ñàìîñòіéíîñòі òà 
іí.; ðîçâèòîê іíòåëåêòó, ïàì’ÿòі, ìîâëåííÿ, óÿâè.

Ïðîãðàìà ç ìàòåìàòèêè äëÿ 1–4 êëàñіâ ñïðÿìîâàíà íà ðåàëіçàöіþ ìåòè і çà-
âäàíü îñâіòíüîї ãàëóçі, âèçíà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї 
îñâіòè. 

Íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè çàáåçïå÷óє ôîðìóâàííÿ ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ êëþ÷î-
âèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ç-ïîìіæ ÿêèõ îñíîâíîþ є «óìіííÿ â÷èòèñÿ». Ó ðåçóëüòàòі 
çàñâîєííÿ çìіñòó ìàòåìàòèêè ó÷íі çìîæóòü:

  ñïðèéìàòè òà âèçíà÷àòè ìåòó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
  çîñåðåäæóâàòèñÿ íà ïðåäìåòі äіÿëüíîñòі;
  îðãàíіçîâóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü äëÿ äîñÿãíåííÿ ñóá’єêòíî ÷è ñóñïіëüíî çíà÷ó-
ùîãî ðåçóëüòàòó;

  äîáèðàòè é çàñòîñîâóâàòè ïîòðіáíі çíàííÿ і ñïîñîáè äіÿëüíîñòі äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ 
íàâ÷àëüíîї çàäà÷і;

  âèêîðèñòîâóâàòè çäîáóòèé äîñâіä ó êîíêðåòíіé íàâ÷àëüíіé àáî æèòòєâіé ñèòó-
àöії;

  âèñëîâëþâàòè öіííіñíі ñòàâëåííÿ ùîäî ðåçóëüòàòó і ïðîöåñó âëàñíîї äіÿëüíîñ-
òі;

  óñâіäîìëþâàòè, àíàëіçóâàòè, îöіíþâàòè, êîðèãóâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї äіÿëü-
íîñòі.
Îñíîâíèì çàâäàííÿì íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè є îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè ïðåäìåò-

íèõ ìàòåìàòè÷íèõ êîìïåòåíöіé — îá÷èñëþâàëüíèõ, іíôîðìàöіéíî-ãðàôі÷íèõ, 

* Програма «Математика» запроваджується у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів із на-
вчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.



ëîãі÷íèõ, ãåîìåòðè÷íèõ, àëãåáðàї÷íèõ. Ïðåäìåòíі êîìïåòåíöії є ñòðóêòóðíèìè 
åëåìåíòàìè çìіñòó ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè. Їõ áàçèñ ñòàíîâëÿòü çíàííÿ, óìіííÿ, íà-
âè÷êè, ñïîñîáè äіÿëüíîñòі, ÿêèõ íàáóâàþòü øêîëÿðі ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ. Ðåçóëü-
òàòîì çàñâîєííÿ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíöіé є ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ. Ó 
êîíòåêñòі ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ ïðåäìåòíà ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü ðîçãëÿ-
äàєòüñÿ ÿê çäàòíіñòü ó÷íÿ àêòóàëіçóâàòè, іíòåãðóâàòè é çàñòîñîâóâàòè â êîíêðåò-
íèõ æèòòєâèõ àáî íàâ÷àëüíèõ ïðîáëåìíèõ óìîâàõ òà îáñòàâèíàõ íàáóòі çíàííÿ, 
óìіííÿ, íàâè÷êè, ñïîñîáè äіÿëüíîñòі.

Ïðåäìåòíà ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ âèÿâëÿєòüñÿ ó òàêèõ îçíàêàõ:
  öіëіñíå ñïðèéíÿòòÿ ñâіòó, ðîçóìіííÿ ðîëі ìàòåìàòèêè ó ïіçíàííі äіéñíîñòі; 
  ðîçïіçíàâàííÿ ïðîáëåì, ÿêі ðîçâ’ÿçóþòüñÿ іç çàñòîñóâàííÿì ìàòåìàòè÷íèõ ìå-
òîäіâ; 

  çäàòíіñòü ðîçâ’ÿçóâàòè ñþæåòíі çàäà÷і, ëîãі÷íî ìіðêóâàòè, âèêîíóâàòè äії çà 
àëãîðèòìîì, îáґðóíòîâóâàòè ñâîї äії; 

  óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ìàòåìàòè÷íîþ òåðìіíîëîãієþ, çíàêîâîþ і ãðàôі÷íîþ іí-
ôîðìàöієþ;

  óìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ íà ïëîùèíі òà ó ïðîñòîðі;
  çäàòíіñòü çàñòîñîâóâàòè îá÷èñëþâàëüíі íàâè÷êè é äîñâіä âèìіðþâàííÿ âåëè÷èí 
ó ïðàêòè÷íèõ ñèòóàöіÿõ.
Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàííі êîìïåòåíòíîñòі ó÷íÿ âіäіãðàє íàáóòòÿ íèì äîñâі-

äó çàäîâіëüíåííÿ ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ, âèÿâіâ åìîöіéíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ, 
òâîð÷îї àêòèâíîñòі, ñïіëêóâàííÿ, ñîöіàëüíèõ îðієíòàöіé. 

Âіäïîâіäíî äî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè êóðñ ìàòåìà-
òèêè áóäóєòüñÿ çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè:

  «×èñëà, äії ç ÷èñëàìè»;
  «Âåëè÷èíè»;
  «Ìàòåìàòè÷íі âèðàçè, ðіâíîñòі, íåðіâíîñòі»;
  «Ñþæåòíі çàäà÷і»;
  «Ïðîñòîðîâі âіäíîøåííÿ, ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè»;
  «Ðîáîòà ç äàíèìè».
Îñíîâó çìіñòó ïî÷àòêîâîãî êóðñó ìàòåìàòèêè ñòàíîâèòü àðèôìåòèêà öіëèõ 

íåâіä’єìíèõ ÷èñåë і âèìіðþâàííÿ âåëè÷èí. Íà ïðîïåäåâòè÷íîìó ðіâíі ïîäàþòüñÿ 
åëåìåíòè àëãåáðè òà ãåîìåòðії. 

Ïðîãðàìà ïîáóäîâàíà êîíöåíòðè÷íî. Çìіñò ðîçäіëіâ ó êîæíîìó êëàñі ðîçøè-
ðþєòüñÿ і äîïîâíþєòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîñòóïîâå ðîçøèðåííÿ é 
óñêëàäíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, éîãî àêòóàëіçàöіÿ, ïîâòîðåííÿ, çàêðіïëåííÿ. 
Öå ñïðèÿє ôîðìóâàííþ çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê і ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі íà âèùîìó 
ðіâíі óçàãàëüíåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçäіëè ïî÷èíàþòüñÿ іç óçàãàëüíåííÿ é ñèñ-
òåìàòèçàöії íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ÿêèé âèâ÷àâñÿ ó ïîïåðåäíüîìó êëàñі (íà ïî-
ïåðåäíüîìó ñòóïåíі îñâіòè), ç ïîäàëüøèì éîãî ðîçâèòêîì.

Характеристика змісту навчання

Ôîðìóâàííÿ ïî÷àòêîâèõ ìàòåìàòè÷íèõ çíàíü і ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі, їõ ïðàê-
òè÷íå çàñòîñóâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà çàñâîєíèõ ó÷íÿìè ó ïåðåäøêіëüíèé ïåðіîä 
ìàòåìàòè÷íèõ óÿâëåííÿõ, ÿêі íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі âіäîáðàæàþòü îçíàêè, âëàñ-
òèâîñòі òà âіäíîøåííÿ ïðåäìåòіâ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Ðåçóëüòàòîì îïàíóâàííÿ 
äîøêіëüíèêîì öèõ óÿâëåíü є óìіííÿ âèçíà÷àòè îçíàêè òà âëàñòèâîñòі ïðåäìåòіâ 
çà ôîðìîþ, ðîçìіðîì, êîëüîðîì, ìàòåðіàëîì, ïðèçíà÷åííÿì òîùî; ïîðіâíþâàòè 
ïðåäìåòè çà îäíієþ àáî êіëüêîìà îçíàêàìè; çäіéñíþâàòè ñåðіàöіþ ïðåäìåòіâ; îðі-
єíòóâàòèñÿ ó ïðîñòîðі òà âèçíà÷àòè ðîçòàøóâàííÿ ïðåäìåòіâ ó íüîìó; âñòàíîâ-
ëþâàòè íàéïðîñòіøі ïðè÷èíîâî-íàñëіäêîâі òà ïðîñòîðîâî-÷àñîâі çâ’ÿçêè; ëі÷èòè 
ïðåäìåòè; âæèâàòè ó ìîâëåííі ëîãі÷íі ñïîëó÷íèêè òà ðîçóìіòè їõ çíà÷åííÿ; ðîáè-
òè åëåìåíòàðíі óìîâèâîäè; âèñëîâëþâàòè ïðîñòі îöіíþâàëüíі ñóäæåííÿ. Öі óìіí-



íÿ ñëóæàòü îñíîâîþ äëÿ ñïðèéìàííÿ, ðîçóìіííÿ òà çàñâîєííÿ ìàòåìàòèêè ó÷íÿìè 
â ïî÷àòêîâіé ëàíöі îñâіòè. 

Íàéâàæëèâіøèì çàâäàííÿì íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі є ôîð-
ìóâàííÿ â ó÷íіâ óñâіäîìëåíèõ і ìіöíèõ îá÷èñëþâàëüíèõ íàâè÷îê — îñíîâè îá÷èñ-
ëþâàëüíîї êîìïåòåíòíîñòі. Çìіñòîâà ëіíіÿ «×èñëà. Äії ç ÷èñëàìè» є íàñêðіçíîþ 
äëÿ âñüîãî êóðñó. 

Óÿâëåííÿ ïðî íàòóðàëüíå ÷èñëî ôîðìóєòüñÿ íà îñíîâі îïåðóâàííÿ ñóêóïíîñ-
òÿìè (ìíîæèíàìè) ïðåäìåòіâ, ó òîìó ÷èñëі ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð. Íàâ÷àííÿ ìàòå-
ìàòèêè ìîæíà ðîçïî÷èíàòè ç îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ãåîìåòðè÷íèìè ôіãóðàìè — 
òî÷êîþ, ïðÿìîþ, ïðîìåíåì, âіäðіçêîì, ëàìàíîþ, ìíîãîêóòíèêîì. Ó÷íі âèäіëÿþòü 
îçíàêè òà âëàñòèâîñòі ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð, ëі÷àòü їõ. Ëі÷áà ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê âñòà-
íîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі åëåìåíòіâ çàäàíîї ìíîæèíè íàòóðàëüíîìó ÷èñëó.

Ó 1 êëàñі ó÷íі âèâ÷àþòü íóìåðàöіþ ÷èñåë ïåðøîãî äåñÿòêà, ÷èñëà і öèôðè äëÿ 
їõ çàïèñó, îïàíîâóþòü äії äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ. Äàëі — íóìåðàöіþ ó ìåæàõ 
20 òà 100; ôîðìóþòü ïîíÿòòÿ ðîçðÿäó, ïðèíöèï ïîçèöіéíîãî çàïèñó ÷èñëà, âè-
â÷àþòü âèïàäêè äîäàâàííÿ é âіäíіìàííÿ äâîöèôðîâèõ ÷èñåë, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ 
íà íóìåðàöії; ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ — âèïàäêè äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ ó ìåæàõ 
100 áåç ïåðåõîäó ÷åðåç ðîçðÿä. Òàáëèöі äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ ó ìåæàõ 10 øêî-
ëÿðі çàñâîþþòü íà ðіâíі íàâè÷êè. Çâàæàþ÷è íà ïіçíàâàëüíі ïîòðåáè ó÷íіâ, їõíþ 
ãîòîâíіñòü äî îïàíóâàííÿ ïðèíöèïîâî íîâîї äії, ç ìåòîþ ïðîïåäåâòèêè ìîæíà ïî-
äàòè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ íàî÷íîãî ìàòåðіàëó äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ ÷èñåë ó 
ìåæàõ 20 ç ïåðåõîäîì ÷åðåç äåñÿòîê.

Ó 2 êëàñі ó÷íі âèâ÷àþòü òàáëèöі äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ ó ìåæàõ 20 ç ïåðå-
õîäîì ÷åðåç ðîçðÿä, à íà їõ îñíîâі — âñі âèïàäêè äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ äâî-
öèôðîâèõ ÷èñåë ó ìåæàõ 100; îïàíîâóþòü äії ìíîæåííÿ і äіëåííÿ, îïàíîâóþòü 
óñі âèïàäêè òàáëè÷íîãî ìíîæåííÿ і âіäïîâіäíі їì âèïàäêè äіëåííÿ. Òàáëèöі äîäà-
âàííÿ і âіäíіìàííÿ ó ìåæàõ 20 ç ïåðåõîäîì ÷åðåç ðîçðÿä ó÷íі çàñâîþþòü íà ðіâíі 
íàâè÷êè; òàáëèöі ìíîæåííÿ і äіëåííÿ — íà ðіâíі çàñòîñóâàííÿ â îá÷èñëåííÿõ.

Âèâ÷åííÿ àðèôìåòè÷íèõ äіé ó 1 і 2 êëàñàõ áàçóєòüñÿ íà ðîçêðèòòі їõ çìіñòó, 
âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ äіÿìè äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ, ìíîæåííÿ і äіëåííÿ, çàëåæíîñ-
òåé ìіæ êîìïîíåíòàìè é ðåçóëüòàòàìè äіé. Çìіñò êîæíîї àðèôìåòè÷íîї äії ðîç-
êðèâàþòü ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ äіé íà ïðåäìåòíèõ ìíîæèíàõ.

Ó 3 êëàñі ó÷íі âèâ÷àþòü íóìåðàöіþ ÷èñåë ó ìåæàõ 1000, çàêðіïëþþòü ïîíÿòòÿ 
ðîçðÿäó ÿê îñíîâè íóìåðàöії ÷èñåë; îïàíîâóþòü ïðèéîìè ïèñüìîâîãî äîäàâàííÿ і 
âіäíіìàííÿ; îçíàéîìëþþòüñÿ іç ïðèéîìàìè ïîçàòàáëè÷íîãî ìíîæåííÿ і äіëåííÿ, 
äіëåííÿ ç îñòà÷åþ. Òàáëè÷íі òà ïîçàòàáëè÷íі âèïàäêè ìíîæåííÿ і äіëåííÿ øêîëÿ-
ðі çàñâîþþòü íà ðіâíі íàâè÷êè.

Ó 4 êëàñі ó÷íі âèâ÷àþòü íóìåðàöіþ ÷èñåë ó ìåæàõ ìіëüéîíà, çàñâîþþòü ïî-
íÿòòÿ êëàñó òà ðîçðÿäіâ, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ïåðøèõ äâîõ êëàñіâ, óçàãàëüíþþòü 
ïîçèöіéíèé ïðèíöèï çàïèñó ÷èñåë; çàñâîþþòü àëãîðèòìè ïèñüìîâîãî äîäàâàííÿ і 
âіäíіìàííÿ, ìíîæåííÿ і äіëåííÿ áàãàòîöèôðîâèõ ÷èñåë.

Ó ìåæàõ öієї çìіñòîâîї ëіíії íà ïðàêòè÷íіé îñíîâі â ó÷íіâ ôîðìóþòü ïîíÿòòÿ 
äðîáó: ó 3 êëàñі — îçíàéîìëþþòü іç ÷àñòèíàìè (äðîáàìè ç ÷èñåëüíèêîì 1), ó 4 — 
ç äðîáàìè, їõ óòâîðåííÿì і ïîðіâíÿííÿì.

Ïîíÿòòÿ ÷èñëà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç âèìіðþâàííÿì âåëè÷èí. Çàâäàííÿì 
çìіñòîâîї ëіíії «Âåëè÷èíè» є îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç îñíîâíèìè âåëè÷èíàìè òà їõ 
âèìіðþâàííÿì. Öÿ çìіñòîâà ëіíіÿ є ïðîïåäåâòè÷íîþ îñíîâîþ äëÿ ïîáóäîâè ìîäå-
ëåé íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, âàæëèâîþ ëàíêîþ, ùî ïîâ’ÿçóє ìàòåìàòèêó ç іíøèìè 
íàóêàìè. Âèâ÷åííÿ äîâæèíè, ìàñè, ìіñòêîñòі, ÷àñó, âàðòîñòі, ïëîùі òà ñïîñîáіâ âè-
ìіðþâàííÿ öèõ âåëè÷èí ïåðåáóâàє ó òіñíîìó çâ’ÿçêó ç ôîðìóâàííÿì ïîíÿòòÿ ÷èñ-
ëà, âèâ÷åííÿì àðèôìåòè÷íèõ äіé òà ãåîìåòðè÷íèõ îá’єêòіâ. Îäèíèöі âèìіðþâàííÿ 
âåëè÷èí ââîäÿòü ïîñòóïîâî ïî êîíöåíòðàõ — äåñÿòîê, ñîòíÿ, òèñÿ÷à, ìіëüéîí.  
Âàæëèâî ôîðìóâàòè â ó÷íіâ óìіííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі îäèíèöі âèìіðþâàííÿ 
âåëè÷èí ó ïðîöåñі ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðàêòè÷íî çîðієíòîâàíèõ çàäà÷. Îçíàéîìëåííÿ ç 
òðіéêàìè âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âåëè÷èí, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó ïðîïîðöіéíіé çàëåæíîñòі, 



âçàєìîçâ’ÿçêó ìіæ îäíîéìåííèìè âåëè÷èíàìè, õàðàêòåðîì çìіíè îäíієї âåëè÷èíè 
çàëåæíî âіä çìіíè іíøîї ïðè ñòàëіé òðåòіé є îñíîâîþ äëÿ íàâ÷àííÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ 
ñþæåòíèõ ìàòåìàòè÷íèõ çàäà÷. Ïîíÿòòÿ âåëè÷èíè є îäíèì іç ãîëîâíèõ ó êîíòåê-
ñòі ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó, ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ äîñâіäó 
íàâ÷àëüíîї ìàòåìàòè÷íîї äіÿëüíîñòі â æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ.

Îäíî÷àñíî ç âèâ÷åííÿì àðèôìåòè÷íîãî ìàòåðіàëó ââîäÿòü åëåìåíòè àëãåáðè, 
ïîäàíі çìіñòîâîþ ëіíієþ «Ìàòåìàòè÷íі âèðàçè. Ðіâíîñòі. Íåðіâíîñòі». Íà êîí-
êðåòíèõ ïðèêëàäàõ ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ ïðî âèðàçè — ÷èñëîâі òà çі çìіííîþ; 
ðіâíîñòі — ÷èñëîâі, ðіâíÿííÿ, ôîðìóëè; íåðіâíîñòі — ÷èñëîâі òà çі çìіííîþ. Îä-
íèì іç ïèòàíü àëãåáðàї÷íîї ïðîïåäåâòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі є ôîðìóâàííÿ óÿâ-
ëåííÿ ïðî çàëåæíіñòü ðåçóëüòàòó àðèôìåòè÷íîї äії âіä çìіíè îäíîãî ç її êîìïîíåí-
òіâ. Ðîáîòà іç öèì çìіñòîì є ïіäãîòîâêîþ äî çàñâîєííÿ ôóíêöіîíàëüíîї çàëåæíîñòі 
íà íàñòóïíîìó ñòóïåíі ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè.

Âèâ÷åííÿ åëåìåíòіâ ãåîìåòðії ïåðåäáà÷åíî çìіñòîâîþ ëіíієþ «Ïðîñòîðîâі âіä-
íîøåííÿ. Ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè». Ãîëîâíå çàâäàííÿ ïîëÿãàє ó ðîçâèòêó â ó÷íіâ ïðî-
ñòîðîâèõ óÿâëåíü, óìіííÿ ñïîñòåðіãàòè, ïîðіâíþâàòè, óçàãàëüíþâàòè é àáñòðàãó-
âàòè; ôîðìóâàííі ó øêîëÿðіâ ïðàêòè÷íèõ óìіíü áóäóâàòè, êðåñëèòè, ìîäåëþâàòè 
é êîíñòðóþâàòè ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè âіä ðóêè òà çà äîïîìîãîþ ïðîñòèõ êðåñëÿð-
ñüêèõ іíñòðóìåíòіâ. Ó ïî÷àòêîâîìó êóðñі ìàòåìàòèêè â ó÷íіâ ôîðìóþòü óÿâëåííÿ 
òà ïîíÿòòÿ ïðî ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè íà ïëîùèíі, їõ іñòîòíі îçíàêè і âëàñòèâîñòі; 
â÷àòü ðîçïіçíàâàòè ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè ó ïðîñòîðі òà їõ åëåìåíòè, çіñòàâëÿòè îá-
ðàçè ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð іç íàâêîëèøíіìè ïðåäìåòàìè. Íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü, 
ïîâ’ÿçàíà ç âèìіðþâàííÿì і îá÷èñëåííÿì ãåîìåòðè÷íèõ âåëè÷èí, äàє çìîãó ïðî-
іëþñòðóâàòè ïðîñòîðîâі òà êіëüêіñíі õàðàêòåðèñòèêè ðåàëüíèõ îá’єêòіâ, îðãàíіçó-
âàòè ïðîäóêòèâíó äіÿëüíіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ. 

Îäíèì іç çàâäàíü íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ çäàòíîñòі ðîç-
ïіçíàâàòè ïðàêòè÷íі ïðîáëåìè, ÿêі ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè іç çàñòîñóâàííÿì ìàòåìà-
òè÷íèõ ìåòîäіâ. Ç îãëÿäó íà öå îñîáëèâî çíà÷óùà ðîëü âіäâåäåíà çìіñòîâіé ëіíії 
«Ñþæåòíі çàäà÷і». 

Ñþæåòíі çàäà÷і ïîñòàþòü âàæëèâèì çàñîáîì іëþñòðàöії і êîíêðåòèçàöії íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó; ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñіâ, îâîëîäіííÿ ïðèéîìàìè 
ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі; âèõîâàííÿ âîëüîâèõ ÿêîñòåé, åñòåòè÷íèõ ïî÷óòòіâ; ðîçâè-
òêó âìіííÿ áóäóâàòè ñóäæåííÿ, ðîáèòè âèñíîâêè; ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ìîòèâàöії 
їõíüîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, іíòåðåñó òà çäàòíîñòі äî öієї äіÿëüíîñòі. Ñþæåòíі çà-
äà÷і, îñîáëèâî ïðàêòè÷íî çîðієíòîâàíі, çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê ìàòåìàòèêè іç ðåàëü-
íèì æèòòÿì äèòèíè, âèÿâëåííÿ ó÷íåì ñâîєї êîìïåòåíòíîñòі. Óìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè 
çàäà÷і є ïîêàçíèêîì íàâ÷åíîñòі é íàó÷óâàíîñòі, çäàòíîñòі äî ñàìîñòіéíîї íàâ÷àëü-
íîї äіÿëüíîñòі. 

Ìåòîþ öієї çìіñòîâîї ëіíії є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ çàãàëüíîãî óìіííÿ ïðàöþâàòè 
іç çàäà÷åþ, óìіíü ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і ïåâíèõ òèïіâ. 

Ó 1 і 2 êëàñàõ ôîðìóþòü ïîíÿòòÿ ïðî çàäà÷ó (ïðîñòó àáî ñêëàäåíó), її ñòðóê-
òóðíі åëåìåíòè, ñóòíіñòü ïðîöåñó ðîçâ’ÿçóâàííÿ. Îñíîâíèì çàâäàííÿì є íàáóòòÿ 
ó÷íÿìè çàãàëüíîãî óìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè ñþæåòíі çàäà÷і. Ïî÷èíàþ÷è ç 3 êëàñó, 
ðîçãëÿäàþòüñÿ òèïîâі çàäà÷і; ãîëîâíèì çàâäàííÿì ïîñòàє ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
óìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і ïåâíèõ òèïіâ. Ó 3 і 4 êëàñàõ óäîñêîíàëþþòü çàãàëüíå 
óìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і.

Ç îãëÿäó íà ìåòîäè÷íó äîöіëüíіñòü çàäà÷і íà çíàõîäæåííÿ ñóìè òðüîõ äîäàíêіâ 
ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ìåæàõ ïіäðîçäіëó «Ïðîñòі çàäà÷і». Çàïèñ їõ ðîçâ’ÿçàííÿ âèðàçîì 
є ïðîñòіøèì äëÿ ó÷íіâ, íіæ ðîçâ’ÿçàííÿ äâîìà äіÿìè. Êðіì öüîãî, òàêі çàäà÷і ó 
ïîäàëüøîìó øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ïіäãîòîâêè ó÷íіâ äî ðîáîòè іç çàäà÷àìè 
íà ðîçêðèòòÿ ñóòі ìíîæåííÿ. 

Ñþæåòíі çàäà÷і ïîäàþòü іç ïîñòóïîâèì ïіäâèùåííÿì ñêëàäíîñòі. Ðîçãëÿäàþòü 
òàêîæ çàäà÷і ç áóêâåíèìè äàíèìè òà ãåîìåòðè÷íèì çìіñòîì.

Óÿâëåííÿ ïðî ïðîöåñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і ôîðìóєòüñÿ ÿê ïåðåõіä âіä òåêñòîâîї 
ìîäåëі (òåêñò çàäà÷і) äî ñõåìàòè÷íîї (êîðîòêèé çàïèñ, ñõåìàòè÷íèé ðèñóíîê), à 



äàëі — äî ìàòåìàòè÷íîї (âèðàç, ðіâíÿííÿ). Ïðîöåñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і ïåðåä-
áà÷àє àíàëіç її óìîâè, ïîäàííÿ ðåçóëüòàòіâ öüîãî àíàëіçó ó âèãëÿäі äîïîìіæíîї 
ìîäåëі — êîðîòêîãî çàïèñó (ñõåìàòè÷íî, òàáëèöåþ, êðåñëåííÿì), ñõåìàòè÷íîãî 
ðèñóíêà òîùî; ïîøóê øëÿõіâ і ñêëàäàííÿ ïëàíó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і, ñòâîðåííÿ 
ìàòåìàòè÷íîї ìîäåëі çàäà÷і. Ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðîñòèõ çàäà÷ àêöåíò ñòàâèòü-
ñÿ íà îáґðóíòóâàííі âèáîðó àðèôìåòè÷íîї äії, íåîáõіäíîї äëÿ âіäïîâіäі íà çàïè-
òàííÿ çàäà÷і; ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ñêëàäåíèõ — íà àíàëіòè÷íèõ àáî ñèíòåòè÷íèõ 
ìіðêóâàííÿõ ùîäî ïîøóêó ïëàíó ðîçâ’ÿçóâàííÿ. 

Ïіä ÷àñ ðîáîòè íàä çàäà÷åþ áàæàíîþ є ïåðåâіðêà ïðàâèëüíîñòі її ðîçâ’ÿçêó. 
Òàêà ïåðåâіðêà ìîæå áóòè ïðÿìîþ (âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі ìіæ ÷èñëàìè, 
îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàòі ðîçâ’ÿçóâàííÿ, і äàíèìè â óìîâі çàäà÷і, ïîïåðåäíіé ïðè-
êèäöі ìàéáóòíüîãî ðåçóëüòàòó) і íåïðÿìîþ (ñêëàäàííÿ і ðîçâ’ÿçóâàííÿ îáåðíåíîї 
çàäà÷і àáî ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і іíøèì ñïîñîáîì).

Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ñþæåòíèõ çàäà÷ ïåðåâàæíî îáèðàєòüñÿ àðèôìåòè÷íèé ñïîñіá; 
àëãåáðàї÷íèé ââîäèòüñÿ ëèøå ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і àðèôìå-
òè÷íèì ñïîñîáîì çàïèñóþòü äіÿìè ç ïîÿñíåííÿì äî êîæíîї іç íèõ àáî çà äîïîìîãîþ 
âèðàçó. Öèì çàáåçïå÷óєòüñÿ єäíіñòü âèêîíàííÿ ðîçóìîâèõ äіé àíàëіçó і ñèíòåçó.

Ó ïî÷àòêîâîìó êóðñі ìàòåìàòèêè â ó÷íіâ ôîðìóþòü ïðîñòіøі âìіííÿ ïðàöþâàòè 
ç іíôîðìàöієþ — çìіñòîâà ëіíіÿ «Ðîáîòà ç äàíèìè». Îñíîâíå çàâäàííÿ öієї çìіñ-
òîâîї ëіíії — îçíàéîìèòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íà ïðàêòè÷íîìó ðіâíі çі ñïîñîáàìè 
ïîäàííÿ іíôîðìàöії; â÷èòè ÷èòàòè і ðîçóìіòè, çíàõîäèòè, àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâà-
òè іíôîðìàöіþ, ïîäàíó â ðіçíèé ñïîñіá, âèêîðèñòîâóâàòè äàíі äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ 
ïðàêòè÷íî çîðієíòîâàíèõ çàäà÷.

Íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë öієї çìіñòîâîї ëіíії äàє çìîãó ôîðìóâàòè â ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ ïåðâèííі óÿâëåííÿ ïðî äåÿêі ñïîñîáè îáðîáêè äàíèõ ñïîñòåðåæåíü çà 
íàâêîëèøíіì ñâіòîì. Ìàòåðіàë ïîäàíèé íàñêðіçíî ó âèãëÿäі îñíîâíèõ ïîíÿòü і 
ôàêòіâ, ÿêі ôîðìóþòüñÿ øëÿõîì ðîçãëÿäó êîíêðåòíèõ ñèòóàöіé і âèêîðèñòàííÿ 
ìіæïðåäìåòíîї çìіñòîâîї іíôîðìàöії; ñïîñîáіâ äîáîðó, óïîðÿäêóâàííÿ, іíòåðïðåòà-
öії äàíèõ; ìîäåëþâàííÿ îïèñàíèõ ñèòóàöіé ó ôîðìі òàáëèöü, ñõåì, äіàãðàì. 

Çîêðåìà, ó çìіñòîâіé ëіíії «×èñëà. Äії ç ÷èñëàìè» âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÷èñëîâèé 
ïðîìіíü äëÿ іëþñòðàöії ïî÷àòêîâîãî âіäðіçêà íàòóðàëüíîãî ðÿäó, ñõåìàòè÷íîї іíòåð-
ïðåòàöії àðèôìåòè÷íèõ äіé, âіäíîøåííÿ ðіçíèöåâîãî і êðàòíîãî ïîðіâíÿííÿ, òàáëè-
öі ñêëàäó ÷èñåë, òàáëèöі ðîçðÿäіâ і êëàñіâ òîùî. Ó çìіñòîâіé ëіíії «Âåëè÷èíè» äëÿ 
óíàî÷íåííÿ ïîðіâíÿííÿ ðåçóëüòàòіâ âèìіðþâàííÿ âåëè÷èí âèêîðèñòîâóþòü ëіíіéíі 
àáî ñòîâï÷àñòі äіàãðàìè, ôîðìóþòü ïåðâèííі óÿâëåííÿ ïðî äîáіð і íàêîïè÷åííÿ äà-
íèõ, çàíåñåííÿ äî òàáëèöі; ç÷èòóâàííÿ іíôîðìàöії, çàäàíîї çà äîïîìîãîþ ëіíіéíèõ 
і ñòîâï÷àñòèõ äіàãðàì, òàáëèöü, ãðàôіâ. Îïðàöþâàííÿ çìіñòîâîї ëіíії «Ñþæåòíі çà-
äà÷і» ïåðåäáà÷àє ïîäàííÿ àíàëіçó òåêñòó çàäà÷і ó âèãëÿäі ñõåìè, ðèñóíêà, òàáëèöі, 
іëþñòðóâàííÿ øëÿõіâ її ðîçâ’ÿçàííÿ çà äîïîìîãîþ ãðàô-ñõåìè («äåðåâà ìіðêóâàíü»).

Ïðîöåñ âèâ÷åííÿ êîæíîãî ðîçäіëó é òåìè ñóïðîâîäæóєòüñÿ çàñâîєííÿì ó÷íÿìè 
âіäïîâіäíîї ìàòåìàòè÷íîї ñèìâîëіêè і òåðìіíîëîãії, ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê ìàòåìà-
òè÷íîãî ìîâëåííÿ ó÷íіâ.

Ó ïðîãðàìі êîíêðåòèçîâàíî çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó äëÿ êîæíîãî êëàñó і 
ïîäàíî âіäïîâіäíі âèìîãè äî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Ïîñëіäîâíіñòü ðîçäіëіâ 
êóðñó і êіëüêіñòü ãîäèí äëÿ їõ âèâ÷åííÿ íå âêàçóєòüñÿ. Öå äîçâîëÿє àâòîðàì ñòâî-
ðþâàòè âàðіàòèâíі ïіäðó÷íèêè, à â÷èòåëÿì — ñêëàäàòè êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íèé 
ïëàí âіäïîâіäíî äî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêòó, çà ÿêèì íàâ÷àþòüñÿ ó÷íі, 
і ç îãëÿäó íà êîíêðåòíó íàâ÷àëüíó ñèòóàöіþ ó êëàñі òà ïåäàãîãі÷íó äîöіëüíіñòü. 

Âèçíà÷åíèé ó ïðîãðàìі îáñÿã íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó є íåîáõіäíèì і äîñòàòíіì 
äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ïðåäìåòíîї ìàòåìàòè÷íîї і êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, à 
òàêîæ ãîòîâíîñòі äî âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè íà íàñòóïíîìó ñòóïåíі îñâіòè. Âîäíî÷àñ 
ïåðåäáà÷åíî äèôåðåíöіàöіþ çìіñòó íàâ÷àííÿ — äî ïðîãðàìè êîæíîãî êëàñó ïîäàíî 
îðієíòîâíèé ïåðåëіê äîäàòêîâèõ òåì äëÿ ðîçøèðåíîãî âèâ÷åííÿ êóðñó. Ó÷èòåëü 
îáèðàє òåìè ñàìîñòіéíî ç îãëÿäó íà іíäèâіäóàëüíі ìîæëèâîñòі і ïîòðåáè ó÷íіâ.



1 КЛАС
136 годин (4 години на тиждень)

Учень/учениця:
розпізнає предмети за розміром, формою, 
призначенням, кольором тощо;
розуміє і вживає у мовленні узагальнюваль-
ні слова «кожний» , «усі», «крім», «один із», 
«хоча б один», «решта», «деякі»; 
розуміє логічні сполучники «і» та «або»; 
визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів 
навколишнього світу; 
порівнює предмети за вказаними ознаками;
об’єднує об’єкти у групу за спільною озна-
кою; 
розбиває об’єкти на групи за спільною озна-
кою;
будує судження із використанням відповід-
них сполучників «і», «або», «якщо .., то …»;
встановлює відповідні відношення між 
предметами: більший, ніж; менший, ніж; 
найбільший; найменший; однакові; корот-
ший, ніж; довший за; найдовший; найко-
ротший; однакові за довжиною та ін.;
порівнює і впорядковує предмети за довжи-
ною, висотою, товщиною

Учень/учениця:
орієнтується на площині та у просторі (на 
аркуші паперу, на парті, на робочому столі, 
у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);
визначає розміщення об’єктів у просторі і 
на площині; 
встановлює відношення між предметами, 
розміщеними на площині та у просторі (ліві-
ше, правіше, вище, нижче тощо);
розміщує предмети на площині аркуша па-
перу, парти тощо, переміщує їх у заданих 
напрямках;
вживає у мовленні відповідні словесні кон-
струкції; 
визначає взаємне розміщення навколишніх 
об’єктів;

розпізнає форму навколишніх предметів;
розрізняє геометричні фігури — пряму, кри-
ву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;
сприймає вершину многокутника як точку, 
сторону — як відрізок;

Узагальнення і систематизація матема-
тичних уявлень, сформованих у перед-
шкільний період

Ознаки предметів
Ознаки і властивості предметів.
Спільні та відмінні ознаки. 
Об’єднання об’єктів у групу за спільною 
ознакою. 
Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спіль-
ною ознакою.

Ознаки, пов’язані з поняттям величини
Відношення між предметами, пов’язані з їх-
ньою довжиною, висотою, товщиною

Просторові відношення
Розміщення об’єктів на площині та у про-
сторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, пра-
воруч, між; під, над, на; попереду, позаду, 
поряд.

Напрямки руху: справа наліво, зліва напра-
во, зверху вниз, знизу вгору.

Геометричні фігури
Геометричні поняття: точка, пряма, крива, 
відрізок, промінь, кут, ламана (замкнена, 
незамкнена), многокутник (трикутник, чоти-

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
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Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)



рикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо), 
круг. 
Просторові фігури: куб, куля, циліндр. 
Позначення точок і відрізків буквам

Лічба 
Сукупність предметів (множина). 
Кількість елементів сукупності (множини). 
Лічба. Правила лічби.
Назви чисел у межах 10.
Частина сукупності предметів (підмножи-
на). 
Порівняння предметних множин за кількіс-
тю елементів. 
Практичні дії із предметними множинами — 
об’єднання, вилучення.
Порядкова лічба. Порядкові відношення.

Натуральні числа 1–10
Числа 1–10. 
Числова послідовність від 1 до 10. 
Попереднє і наступне число. 
Позначення числа цифрою. Письмо цифр у 
зошитах у клітинку.
Числовий промінь.
Утворення числа способом прилічування і 
відлічування одиниці.
Відповідність числа кількості об’єктів сукуп-
ності та кількості об’єктів сукупності — чис-
лу. 
Порівняння чисел. 
Знаки порівняння.
Склад чисел 2–10.

розпізнає та описує предмети за їх формою;
зображує точку, пряму, криву, промінь, від-
різок, ламану;
будує відрізок, многокутники із підручного 
матеріалу;
позначає точки й відрізки буквами;
описує геометричні фігури, називає їх ознаки;
класифікує геометричні фігури за певними 
ознаками

Учень/учениця:
розуміє множину як сукупність предметів; 
знає назви чисел у межах 10;
називає числа у прямому і зворотному по-
рядку в межах 10;
позначає числа цифрами;
виконує практичні дії для об’єднання пред-
метів (множин) і вилучення частини пред-
метів (підмножини);
лічить за правилами лічби предмети у про-
сторі (розташовані послідовно, хаотично, 
по колу); 
виділяє із множини її частину (підмножину) 
за певною ознакою;
порівнює предметні множини за кількістю 
елементів способом складання пар; 
розуміє сутність кількісної і порядкової лічби; 
визначає кількість елементів сукупності 
(множини);
визначає розташування предметів, чисел 
відносно вказаного («стоїть перед», «сто-
їть після», «стоїть між»; «попереду», «по-
заду»);
встановлює порядковий номер об’єкта при 
заданому напрямку лічби;
вживає у мовленні відповідні кількісні й по-
рядкові числівники;

знає склад чисел від 2 до 10;
називає попереднє і наступне число до да-
ного;
пише цифри в зошитах у клітинку;
розуміє, що цифри — це знаки для запису 
чисел; 
розуміє сутність натурального числа як 
кількісної характеристики скінченої непо-
рожньої множини; 
розуміє відмінність між числом і цифрою; 
утворює число додаванням одиниці до по-
переднього і відніманням одиниці від на-
ступного до нього числа;
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загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами



Арифметичні дії додавання й віднімання 
чисел у межах 10
Додавання як знаходження кількості еле-
ментів об’єднання множин, що не перети-
наються.
Віднімання як знаходження кількості еле-
ментів множини, які залишилися після ви-
лучення її частини. 
Знаки дій додавання і віднімання. 
Додавання й віднімання за числовим про-
менем.
Назви компонентів та результату дій дода-
вання та віднімання.
Число 0.
Віднімання рівних чисел. Додавання й від-
німання нуля.

Табличне додавання й віднімання 
в межах 10
Прийоми додавання й віднімання чисел 
1–10.
Переставний закон додавання. 
Взаємозв’язок додавання і віднімання. 
Таблиці додавання чисел у межах 10. 
Залежність суми від зміни одного доданка 
при сталому другому.
Таблиці віднімання.
Залежність різниці від зміни зменшуваного 
при сталому від’ємнику.

Відношення різницевого порівняння
Збільшення і зменшення числа на кілька 
одиниць. Різницеве порівняння чисел.

Нумерація чисел у концентрі «Сотня»
Десяток
Лічильна одиниця — десяток, її утворення.
Лічба десятками. 
Поняття розряду.

порівнює числа різними способами — за 
місцем чисел у числовому ряді, на основі 
складу чисел; 
записує результат порівняння за допомо-
гою відповідних знаків;
обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чи-
сел;

знає знаки дій додавання і віднімання;
знає назви компонентів і результату дій до-
давання та віднімання; 
розуміє зміст дій додавання та віднімання; 
розуміє число нуль як кількісну характерис-
тику порожньої множини, як результат від-
німання рівних чисел;
ілюструє операцію додавання та відніман-
ня за допомогою рисунків, схем;
утворює рівності на основі складу числа;
використовує властивості додавання й 
віднімання нуля, віднімання рівних чисел 
під час обчислень;

знає табличні випадки додавання та відні-
мання у межах 10;
розуміє залежність суми від збільшення 
(зменшення) одного з доданків при сталому 
другому, різниці від збільшення (зменшен-
ня) зменшуваного при сталому від’ємнику;
застосовує прийоми додавання та відні-
мання числа на основі порядку слідування 
у натуральному ряді, частинами, на основі 
переставного закону додавання, на основі 
взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
обирає прийом додавання залежно від ви-
падку обчислення;
прогнозує результат додавання і відніман-
ня з огляду на те, що при додаванні нату-
ральних чисел дістанемо більше число, а 
при відніманні — менше;

знає слова-ознаки відношень різницевого 
порівняння;
розуміє сутність відношення між числами 
«більше на...», «менше на...»;
ілюструє відношення різницевого порів-
няння за допомогою рисунків, схем;

знає назви розрядних чисел;
розуміє десяток як лічильну одиницю;
лічить десятками в межах 100; 
порівнює, додає і віднімає розрядні числа;
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називає числа від 11 до 20, від 21 до 100 у 
прямому і зворотному порядку від будь-
якого числа до вказаного;
називає попереднє і наступне число до 
будь-якого числа в межах 100;
читає і записує числа від 1 до 100; 
розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа;
розуміє різні способи утворення двоцифро-
вих чисел;
має уявлення про розряд десятків і розряд 
одиниць;
розуміє позиційне значення цифри в записі 
двоцифрового числа;
визначає кількість десятків і кількість оди-
ниць у двоцифровому числі;
записує двоцифрове число у вигляді суми 
розрядних доданків;
порівнює числа в межах 100 на основі по-
рядку слідування чисел у натуральному 
ряді та на основі їх розрядного складу;

застосовує прийоми обчислення у межах 
100 на основі знання нумерації чисел: додає 
і віднімає число 1; замінює суму розрядних 
доданків двоцифровим числом; віднімає від 
двоцифрового числа його десятки або оди-
ниці, додає і віднімає розрядні числа;
прогнозує результат додавання і відніман-
ня розрядних чисел;

розуміє сутність порозрядного додавання і 
віднімання двоцифрових чисел без перехо-
ду через десяток;
застосовує прийоми обчислення у межах 
100 без переходу через розряд;
прогнозує результат додавання і відніман-
ня, зважаючи, що при додаванні дістанемо 
більше число, а при відніманні — менше;

застосовує у процесі виконання завдань 
правила знаходження невідомих компонен-
тів арифметичних дій — доданка, зменшу-
ваного, від’ємника

Розрядні числа.
Порівняння, додавання і віднімання роз-
рядних чисел — десятків.

Усна та письмова нумерація у межах 100
Усна і письмова нумерація чисел 11–20. 
Усна і письмова нумерація чисел 21–100. 
Назви та послідовність чисел від 1 до 100. 
Читання й запис чисел від 1 до 100. 
Розряд десятків. Розряд одиниць.
Одноцифрові та двоцифрові числа.
Порівняння чисел у межах 100.

Додавання й віднімання чисел на основі 
нумерації у межах 100
Додавання і віднімання числа 1 (45+1, 45–1).
Додавання і віднімання на основі десят-
кового складу числа (40+5, 45–5, 45–40, 
40+20, 40–20).

Додавання й віднімання чисел у межах 
100 без переходу через розряд (ознайом-
лення)
Додавання розрядного числа до двоцифро-
вого (45+20).
Віднімання розрядного числа від двоциф-
рового (45–20).
Додавання одноцифрового числа до дво-
цифрового (45+2).
Віднімання одноцифрового числа від дво-
цифрового (45–2).
Порозрядне додавання і віднімання дво-
цифрових чисел (45+22, 45–22).

Знаходження невідомого компонента 
арифметичних дій
Знаходження невідомого доданка.
Знаходження невідомого зменшуваного, 
невідомого від’ємника
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Учень/учениця:
розрізняє числові рівності та нерівності; 
читає і записує числові рівності, числові 
нерівності;
розуміє, що рівності й нерівності можуть 
бути істинними й хибними;
складає істинні рівності й нерівності за 
предметними множинами;
визначає істинні та хибні рівності й нерівно-
сті, обґрунтовує свій вибір;

записує і читає числові вирази, що містять 
дії додавання або віднімання;
обчислює значення числового виразу, що 
містить одну-дві дії;
розуміє, що застосування переставного за-
кону додавання може спростити обчислен-
ня суми кількох доданків;
порівнює число та числовий вираз; 
порівнює два числових вирази різними спо-
собами

Учень/учениця:
розуміє довжину як властивість об’єктів на-
вколишнього світу мати протяжність;
знає одиниці вимірювання довжини — сан-
тиметр, дециметр, метр, їх скорочене по-
значення, співвідношення між ними;
розуміє, які одиниці вимірювання довжини 
доцільно використовувати в конкретному 
випадку;
вимірює довжину відрізка за допомогою лі-
нійки; 
вимірює довжину навколишніх предметів; 
записує результати вимірювання із вико-
ристанням різних одиниць; 
порівнює довжини відрізків «на око», накла-
данням;
порівнює довжини відрізків за результата-
ми їх вимірювання;
будує відрізок заданої довжини;

знає одиницю вимірювання маси — кіло-
грам;
розуміє, що всі навколишні предмети ма-
ють масу; 
порівнює предмети за масою «на руку»;
записує результати вимірювання маси;

знає одиницю вимірювання місткості — літр; 
розуміє, що посудини мають місткість; 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Числові рівності і нерівності
Числова рівність.
Числова нерівність.
Істинні та хибні числові рівності й нерівно-
сті.

Математичні вирази
Числовий вираз та його значення.
Математичні вирази сума і різниця. 
Числові вирази на дві дії. 
Порівняння числа та значення числового 
виразу, двох числових виразів

Довжина
Одиниці вимірювання довжини — санти-
метр, дециметр, метр. 
Вимірювання довжин відрізків. Запис ре-
зультатів вимірювання довжини відрізка.
Побудова відрізків заданої довжини.

Маса
Одиниця вимірювання маси — кілограм. 
Зважування й відважування предметів. За-
пис результатів вимірювання маси.

Місткість
Одиниця вимірювання місткості — 1 літр.

Величини (протягом року)

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)



Вимірювання місткості посудини за допо-
могою літрової мірки. Запис результатів ви-
мірювання місткості посудини.

Вартість 
Одиниці вартості — копійка, гривня.
Співвідношення між одиницями вартості.

Час
Одиниці вимірювання часу — година, доба, 
тиждень.
Визначення часу за годинником. 

Дії з іменованими числами (величинами)
Порівняння, додавання і віднімання імено-
ваних чисел (величин)

Поняття «задача»
Поняття задачі.
Структурні елементи задачі.
Зв’язок умови і запитання. 

Прості задачі
Прості задачі на знаходження суми, різниці 
двох чисел; збільшення та зменшення чис-
ла на кілька одиниць, різницеве порівняння; 
знаходження невідомого доданка, зменшу-
ваного, від’ємника. 
Задачі, які містять вивчені величини. 
Обернена задача (ознайомлення).

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

порівнює посудини за місткістю;
записує результати вимірювання місткості;

знає, що товари мають вартість, виражену 
грошовими одиницями;
знає одиниці вартості (гривня, копійка) і 
співвідношення між ними;
виконує найпростіші розрахунки з викорис-
танням монет і купюр;

знає назви днів тижня та їх послідовність;
має уявлення про добу;
визначає час за годинником із точністю до 
годин;

порівнює, додає і віднімає іменовані числа 
(довжини, маси, місткості, вартості)

Учень/учениця:
знає структурні елементи задачі — умова і 
запитання; числові дані та шукане;
розуміє, що в умові задачі містяться число-
ві дані, а запитання вказує на шукане; 
визначає числові дані, необхідні і достатні 
для відповіді на запитання задачі;

знає слова-ознаки окремих відношень 
(збіль шення, зменшення, різницевого порів-
няння);
знає порядок роботи над задачею, зміст 
окремих її етапів;
упорядковує під керівництвом учителя за-
пис розв’язування задачі: числові дані, знак 
запитання; рівність; коротка відповідь;
розв’язує прості задачі на знаходження 
суми, різниці двох чисел; збільшення та 
зменшення числа на кілька одиниць, різни-
цеве порівняння; знаходження невідомого 
доданка, зменшуваного, від’ємника; 
складає задачі за рисунками, схемами, ви-
разом;

Сюжетні задачі (протягом року)



читає задачу з відповідною інтонацією (ро-
бить паузу між умовою і запитанням); 
виділяє умову і запитання, об’єкт або 
об’єкти, числові дані й шукане;
моделює під керівництвом учителя описану 
в задачі ситуацію за допомогою схематич-
них рисунків;
обґрунтовує вибір арифметичної дії для 
розв’язування задачі;
записує розв’язання задачі;
формулює усно повну відповідь на запи-
тання задачі

Загальні прийоми розв’язування задач
Процес розв’язування задачі: ознайом-
лення з текстом задачі, виділення з нього 
умови та запитання, числових даних і шу-
каного, об’єкта (об’єктів) задачі, моделю-
вання описаної ситуації за допомогою схе-
матичних рисунків, добір і обґрунтування 
арифметичної дії для розв’язування задачі, 
запис розв’язання, формулювання та запис 
відповіді задачі

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Додаткові теми

 Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами. 

 Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями до-
давання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо). 

 Подвійні числові нерівності. 

 Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної 
дії від зміни одного з компонентів. 

 Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць ви-
мірювання величини більшими.

 Задачі на конструювання геометричних фігур.

 Задачі з логічним навантаженням. 

 Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.



2 КЛАС
136 годин (4 години на тиждень)

Учень/учениця:
розуміє, що числа в межах 100 можна утво-
рити різними способами; 
розуміє позиційний принцип запису чисел; 
визначає розрядний склад двоцифрових 
чисел; 
порівнює числа в межах 100; 
подає число у вигляді суми розрядних до-
данків;
виконує арифметичні дії на основі десятко-
вої нумерації;

знає назви компонентів і результатів дій до-
давання й віднімання;
розуміє зміст арифметичних дій додавання 
і віднімання;
виконує арифметичні дії на основі власти-
востей додавання і віднімання числа нуль;
застосовує в обчисленнях правила зна-
ходження невідомих компонентів дій дода-
вання і віднімання;
застосовує в обчисленнях переставний за-
кон додавання та взаємозв’язок між діями 
додавання і віднімання в обчисленнях;
розуміє сутність сполучного закону дода-
вання, застосовує його в обчисленнях;
володіє обчислювальними навичками до-
давання і віднімання чисел без переходу 
через десяток у межах 100;

розуміє сутність властивостей додавання 
суми до числа, віднімання суми від числа 
та числа від суми;
розуміє сутність прийомів додавання і від-
німання одноцифрових чисел частинами; 
застосовує в обчисленнях взаємозв’язок 
між діями додавання і віднімання при від-
німанні з переходом через десяток;
застосовує переставний і сполучний зако-
ни додавання, правила віднімання суми від 
числа, віднімання числа від суми;
добирає доцільний спосіб обчислення для 
конкретного випадку;

розуміє залежність результатів дій дода-
вання і віднімання від зміни одного з ком-
понентів;

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 1 клас
Нумерація чисел першої сотні
Утворення чисел у межах 100. 
Одноцифрові та двоцифрові числа; пози-
ційний принцип запису числа.
Послідовність чисел першої сотні. 
Порівняння чисел.
Додавання й віднімання на основі десятко-
вої нумерації.

Арифметичні дії додавання й віднімання 
без переходу через розряд
Назви компонентів і результатів дій дода-
вання і віднімання. 
Знаходження невідомого компонента. 
Переставний закон додавання. 
Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.
Прийоми додавання і віднімання у межах 10.
Додавання і віднімання чисел у межах 
100 без переходу через десяток. 
Спосіб додавання і віднімання частинами. 
Спосіб порозрядного додавання і віднімання.
Сполучний закон додавання.

Додавання і віднімання чисел у межах 
100 із переходом через розряд
Прийоми додавання і віднімання чисел 
із переходом через десяток у межах 20
Додавання і віднімання одноцифрових чи-
сел частинами. 
Додавання суми до числа.
Віднімання суми від числа. 
Додавання на основі переставного закону 
додавання. 
Віднімання на основі взаємозв’язку між дія-
ми додавання і віднімання.
Віднімання числа від суми.

Таблиці додавання і віднімання
Таблиці додавання та віднімання одноциф-
рових чисел із переходом через десяток. 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами



Залежність результатів арифметичних дій 
від зміни одного з компонентів при сталому 
іншому компоненті.
Прийом округлення.
Перевірка правильності виконання дій до-
давання і віднімання.

Усне додавання і віднімання чисел у 
межах 100 з переходом через розряд
Додавання одноцифрового числа до дво-
цифрового (45+7).
Віднімання одноцифрового числа від дво-
цифрового (45–7). 
Додавання і віднімання двоцифрових чи-
сел (45+27, 45–27).
Прийоми додавання і віднімання: части-
нами, порозрядне, способом округлення 
тощо.
Перевірка правильності виконання дій до-
давання і віднімання

Табличне множення та ділення
Арифметичні дії множення і ділення
Сутність дії множення. 
Сутність дії ділення.
Знаки арифметичних дій множення і ділен-
ня. 
Назви компонентів та результатів дій мно-
ження і ділення. 
Переставний закон множення. 
Взаємозв’язок між множенням і діленням.
Властивості множення і ділення на 1, 10; 
множення на нуль, нуля на число; ділення 
нуля на число. 
Неможливість ділення на нуль.
Ділення рівних чисел. 

Таблиці множення і ділення
Таблиці множення та ділення одноцифро-
вих чисел.
Залежність результату множення і ділення 
від зміни одного з компонентів при сталому 
іншому. 
Перевірка правильності виконання дій мно-
ження і ділення.

прогнозує результат додавання та відні-
мання;
перевіряє додавання відніманням, а відні-
мання — додаванням;
володіє навичками додавання і віднімання з 
переходом через десяток у межах 20;
обирає доцільний спосіб обчислення для 
конкретного випадку;

розуміє сутність прийомів усного додаван-
ня й віднімання чисел частинами, пороз-
рядного, способом округлення;
застосовує правила додавання числа до 
суми, віднімання числа від суми в обчислен-
нях у межах 100 з переходом через десяток;
застосовує в обчисленнях переставний і 
сполучний закони додавання, правила від-
німання суми від числа;
володіє обчислювальними навичками до-
давання і віднімання з переходом через де-
сяток у межах 100;
обирає доцільний спосіб обчислення для 
конкретного випадку;
перевіряє правильність виконання дода-
вання й віднімання відомими способами;

знає назви компонентів та результатів дій 
множення і ділення;
знає властивості дій множення і ділення на 
1, 10, множення на нуль, нуля на число, ді-
лення нуля на число, ділення рівних чисел;
розуміє, що ділення на 0 неможливе; 
розуміє сутність дії множення як операцію 
об’єднання множин, які не перетинаються і 
містять однакову кількість елементів; 
розуміє, що суму однакових доданків мож-
на замінити множенням;
розуміє сутність дії ділення як операцію 
розбиття множини на кілька рівночисель-
них множин, що не перетинаються; 
розрізняє ділення на вміщення і ділення на 
рівні частини;
застосовує взаємозв’язок між діями мно-
ження і ділення в обчисленнях;
застосовує в обчисленнях переставний за-
кон множення;

знає таблиці множення чисел 2–9;
знає таблиці ділення на числа 2–9;
розуміє способи складання таблиць мно-
ження і ділення;
розуміє залежність значення добутку від 
зміни одного із множників;
розуміє залежність значення частки від змі-
ни діленого або дільника;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



Відношення кратного порівняння
Збільшення та зменшення числа в кілька 
разів. 
Кратне порівняння чисел.

Правила знаходження невідомих компо-
нентів дій множення і ділення
Знаходження невідомих множника, ділено-
го дільника

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 1 клас
Пряма, промінь, відрізок.
Многокутники: трикутник, чотирикутник, 
п’яти кутник, шестикутник.

Кути
Кут. Кути многокутника. 
Прямий кут. 
Побудова прямого кута на аркуші в клітин-
ку.

Ламана
Ламана, ланки ламаної. 
Довжина ламаної.

Многокутник 
Многокутник та його елементи: вершини, 
сторони, кути. 
Позначення геометричних фігур буквами 
латинського алфавіту.

Прямокутник 
Прямокутник та його елементи.
Властивість протилежних сторін прямокут-
ника. 
Квадрат.
Побудова прямокутників.

перевіряє правильність виконання дії мно-
ження діленням, а ділення — множенням;
знає слова-ознаки відношення кратного по-
рівняння;
розуміє сутність відношення «більше в...», 
«менше в...»;
моделює відношення кратного порівняння 
чисел;

застосовує в обчисленнях правила зна-
ходження невідомих множника, діленого, 
дільника

Учень/учениця:
розрізняє пряму, промінь, відрізок;
будує прямі лінії, промені, відрізки за допо-
могою лінійки;
пояснює належність геометричної фігури 
до певного виду многокутників;
виділяє геометричні фігури на кресленні;
моделює геометричні фігури із підручного 
матеріалу;
конструює геометричну фігуру з інших фі-
гур (трикутників, чотирикутників тощо);

розрізняє кути прямі та непрямі;
будує прямий кут за допомогою косинця;

виділяє ланки ламаної;
визначає довжину ламаної;

розрізняє види многокутників та їх елемен-
ти;
позначає і називає геометричні фігури бук-
вами латинського алфавіту;

знає визначення прямокутника, квадрата;
знає властивість протилежних сторін пря-
мокутника;
розуміє, що квадрат — це прямокутник, у 
якого всі сторони рівні;
вимірює довжини сторін прямокутника (ква-
драта); 
будує прямокутник (квадрат) на аркуші в 
клітинку;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)



Коло і круг
Коло, круг та їх елементи.
Центр кола (круга), радіус, діаметр

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 1 клас
Числові рівності й нерівності: істинні та хибні.
Математичні вирази: сума і різниця.
Порівняння математичних виразів.

Математичні вирази
Математичні вирази: добуток та частка
Запис і читання виразів, які містять знаки 
дій множення або ділення.
Порівняння математичних виразів.

Числові вирази, які містять дужки
Порядок виконання дій у виразах без дужок 
і з дужками.
Читання та запис виразів, що містять дії од-
ного або різних ступенів без дужок і з дуж-
ками; обчислення їх значень.

Вирази зі змінною
Обчислення значень виразів зі змінною на 
одну та дві дії

розрізняє коло і круг за істотними ознаками;
розуміє, що коло — це замкнена крива;
розуміє, що круг — це частина площини, об-
межена колом;
визначає за рисунком елементи кола (круга)

Учень/учениця:
розрізняє рівності і нерівності;
визначає істинність або хибність рівностей 
та нерівностей;
читає математичні вирази (сума, різниця);
знаходить значення математичних вира-
зів;
порівнює математичні вирази на основі 
порівняння їх значень, встановлення за-
лежності результату від зміни одного ком-
понента;
обґрунтовує результат порівняння;
перетворює хибні числові рівності та не-
рівності в істинні;

читає і записує числові вирази, які містять 
знак дії множення, ділення;
розуміє, що знак арифметичної дії вказує на 
операцію, яку потрібно виконати з числами;
порівнює математичні вирази різними спо-
собами, в тому числі на основі перетворен-
ня суми однакових доданків у добуток, пе-
реставного закону множення;

розуміє призначення дужок у числових ви-
разах;
читає і записує вирази з дужками;
застосовує правило порядку виконання дій 
у виразах без дужок і з дужками;
обчислює значення виразів (із дужками та 
без них) на 2–3 дії одного або різних сту-
пенів;

розуміє позначення змінної буквою;
розуміє, що числове значення виразу зі 
змінною залежить від значень, яких набу-
ває змінна;
знаходить значення виразу при заданому 
числовому значенні змінної

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)



Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 1 клас
Довжина, маса, місткість як властивості 
предметів навколишнього світу.
Одиниці вимірювання величин. 
Одиниця вимірювання маси — центнер. 
Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня величин. 
Вимірювальні прилади.

Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвід-
ношення між грошовими одиницями.

Час
Одиниці вимірювання часу, пов’язані з обер-
танням небесних тіл – доба, місяць, рік. 
Визначення часу за годинником.
Співвідношення між одиницями часу. 

Іменовані числа
Додавання і віднімання іменованих чисел, 
поданих в одиницях вимірювання довжини, 
маси, місткості. 
Перетворення величин, виражених в оди-
ницях двох найменувань.
Порівняння іменованих чисел, порівняння 
іменованого числа та суми або різниці іме-
нованих чисел.

Периметр многокутника
Периметр многокутника. 
Правило знаходження периметра прямо-
кутника (квадрата)

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 1 клас
Аналіз тексту задачі. 
Сутність процесу розв’язування задачі.
Прості задачі. Структурна форма запису.
Обернені задачі.
Підготовча робота до розв’язування скла-
деної задачі.

Учень/учениця: 
знає одиниці вимірювання довжини (санти-
метр, дециметр, метр) і співвідношення між 
ними; одиниці вимірювання маси (кілограм, 
центнер), місткості (літр);
розуміє, які одиниці вимірювання величини 
доцільно використовувати в конкретному 
випадку;
записує результати вимірювання в санти-
метрах, дециметрах, метрах (см, дм, м); кі-
лограмах (кг); літрах (л);

знає грошові одиниці (гривня, копійка), спів-
відношення між ними; 
записує їх позначення: грн, к.;

знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, 
рік) та співвідношення між ними;
визначає час за годинником;

розуміє зміст поняття «іменоване число»;
перетворює величини, виражені в одини-
цях двох найменувань; 
виконує дії додавання й віднімання з імено-
ваними числами;
порівнює іменовані числа, подані у одини-
цях довжини, маси, місткості;

розуміє поняття «периметр многокутника»;
застосовує правило знаходження периме-
тра прямокутника (квадрата)

Учень/учениця:
аналізує текст задачі;
упорядковує запис задачі: короткий запис 
і / або схема; розв’язання арифметичними 
діями з поясненням або виразом; повна від-
повідь;
розв’язує прості задачі вивчених видів;
складає і розв’язує обернені задачі до про-
стих; 
перевіряє різними способами правильність 
розв’язання задачі;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Сюжетні задачі (протягом року)

Величини (протягом року)



розуміє, що один і той самий вираз може 
бути математичною моделлю безлічі сюже-
тів задач;
розв’язує задачі на знаходження третьо-
го числа за сумою двох інших, на знахо-
дження суми трьох доданків, на розкриття 
суті множення, ділення, на збільшення або 
зменшення числа в кілька разів, на кратне 
порівняння чисел;
розв’язує задачі на збільшення та зменшен-
ня числа на кілька одиниць, сформульова-
них у непрямій формі;
обґрунтовує вибір арифметичної дії, якою 
розв’язується задача;

розрізняє просту і складену задачу;
обирає числові дані, достатні для знахо-
дження відповіді на запитання задачі;
розуміє, що для відповіді на запитання за-
дачі може бракувати числових даних;
розуміє, що не на кожне запитання задачі 
можна відповісти, виконавши одну арифме-
тичну дію;
аналізує текст складеної задачі;

знає порядок роботи над складеною зада-
чею;
розв’язує складені задачі на 2–3 дії, які є 
комбінаціями простих задач вивчених ви-
дів;
використовує різні способи розв’язування 
задачі;
розуміє інформацію з таблиць та лінійних 
діаграм;

Прості задачі
Задачі на знаходження третього числа за 
сумою двох інших; на знаходження суми 
трьох доданків; на розкриття змісту мно-
ження, ділення, на збільшення або змен-
шення числа в кілька разів, на кратне по-
рівняння чисел.
Розв’язування задач на знаходження суми 
трьох доданків виразом.
Задачі на збільшення та зменшення числа 
на кілька одиниць, сформульовані у непря-
мій формі.

Поняття складеної задачі
Задачі із зайвими числовими даними або з 
недостачею даних.
Дві послідовні прості задачі, що пов’язані за 
змістом.
Задачі з двома запитаннями.
Ознайомлення зі складеною задачею (та-
кою, яку не можна розв’язати однією ариф-
метичною дією).

Розв’язування складених задач
Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які 
є комбінаціями простих задач вивчених ви-
дів.
Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбі-
націями простих задач вивчених видів.
Розв’язування задач різними способами.
Задачі міжпредметного змісту на роботу з 
даними.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



виконує аналіз змісту задачі — виділяє 
умову й запитання, числові дані й шукане, 
об’єкти, описані в умові задачі, ситуацію, 
яка описується; визначає слова — ознаки 
окремих відношень; 
моделює під керівництвом учителя описану 
в задачі ситуацію у вигляді короткого запису 
і/або за допомогою схематичних рисунків; 
обґрунтовує дію, за допомогою якої роз-
в’язується проста задача;
здійснює аналітичні міркування пошуку 
розв’язання складеної задачі, ілюструє їх 
схемою («деревом» міркувань);
виділяє у складеній задачі прості, визначає 
порядок їх розв’язування;
складає усно план розв’язування задачі;
записує розв’язування задачі арифметич-
ними діями з поясненням, виразом;
записує повну відповідь на запитання за-
дачі;
складає задачі за рисунком, схемою, вира-
зом

Загальні прийоми розв’язування задач
Аналіз задачі.
Допоміжна модель задачі: короткий запис, 
схематичний рисунок.
Математична модель задачі.
Відповідь на запитання задачі

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Додаткові теми

 Раціональні способи додавання і віднімання (порозрядне додавання кількох чисел, 
прийом округлення кількох доданків).

 Істинні та хибні висловлювання. 

 Рівняння з одним невідомим. Розв’язування рівнянь способом добору; на основі прави-
ла знаходження невідомого компонента. 

 Нестандартні задачі, які розв’язуються способом міркувань без виконання арифметич-
них дій; способом добору; процесуальні задачі; задачі на опрацювання даних, отри-
маних у процесі спостережень подій навколишнього світу (в житті суспільства, школи, 
природні явища). «Магічні фігури». Математичні ребуси. 

 Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою графів або таблиць. 

 Задачі на конструювання геометричних фігур.



3 КЛАС

136 годин (4 години на тиждень)

Учень/учениця: 
утворює, називає, читає, записує, порів-
нює числа в межах 100;
розуміє сутність арифметичних дій;
встановлює взаємозв’язок між діями дода-
вання і віднімання, множення і ділення; 
застосовує в обчисленнях властивості дій 
додавання і віднімання нуля, віднімання 
рівних чисел, множення на 1 та 0, ділення 
на 1, ділення нуля на число; множення і ді-
лення числа на 10;
застосовує в обчисленнях правила знахо-
дження невідомих компонентів арифметич-
них дій; 
застосовує в обчисленнях переставний і 
сполучний закони додавання і множення; 
застосовує різні способи обчислення зна-
чення суми, різниці; 
застосовує в обчисленнях знання таблиць 
додавання і множення та відповідних ви-
падків віднімання і ділення;
володіє обчислювальними навичками ус-
ного додавання і віднімання в межах 100;
знаходить число, яке на кілька одиниць 
або у кілька разів більше (менше) за дане;
встановлює відношення різницевого і 
кратного порівняння чисел; 
використовує в обчисленнях залежність 
результатів множення й ділення від зміни 
одного з компонентів дій;
застосовує різні способи перевірки пра-
вильності виконання арифметичних дій;

розуміє сотню як одиницю лічби;
лічить сотнями, десятками, одиницями; 
визначає у числі розряди — сотень, десят-
ків, одиниць;
порівнює, додає і віднімає розрядні числа;

розрізняє одноцифрові, двоцифрові і три-
цифрові числа;
знає співвідношення між розрядними оди-
ницями;
знає способи утворення трицифрового чис-
ла;

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 2 клас
Нумерація чисел у межах 100.
Арифметичні дії додавання і множення, від-
німання і ділення. 
Взаємозв’язок між додаванням і відніман-
ням, множенням і діленням. 
Знаходження невідомих компонентів ариф-
метичних дій. 
Закони додавання і множення. Сполучний 
закон множення.
Властивості додавання і віднімання, мно-
ження і ділення. 
Прийоми усного додавання і віднімання. 
Таблиці множення і ділення. 
Збільшення і зменшення числа на кілька 
одиниць або у кілька разів. Різницеве та 
кратне порівняння.
Залежність результатів множення й ділен-
ня від зміни одного з компонентів дій. 
Перевірка правильності виконання ариф-
метичних дій.

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»
Сотня
Лічильна одиниця — сотня. 
Лічба сотнями. 
Розряд сотень. Розрядні числа. 
Порівняння сотень; додавання і віднімання 
сотнями (400+200, 400–200).

Усна та письмова нумерація чисел у 
межах 1000
Трицифрове число.
Утворення трицифрового числа.
Розрядний склад числа.
Лічба в межах 1000. 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами



Місце числа у натуральному ряді. 
Читання і запис трицифрових чисел. 
Порівняння чисел.

Арифметичні дії з числами на основі ну-
мерації
Додавання і віднімання числа 1 (170+1, 
187–1). 
Додавання і віднімання на основі розрядно-
го складу числа (300+40, 300+4, 300+50+4, 
345–300, 345–40, 345–5). 
Додавання і віднімання круглих чисел 
(340+220, 340–220, 340+270, 340–270). 
Множення і ділення круглого числа на од-
ноцифрове число (40·2, 400·2, 40:2, 400:2, 
120:2). 
Ділення круглого числа на кругле (40:20, 
400:200). 
Множення одноцифрового числа на кругле, 
ділення на кругле число способом послі-
довного множення та ділення.

Додавання і віднімання трицифрових 
чисел
Прийоми усного додавання і віднімання 
круглих трицифрових чисел
(450+270, 450–270)
Додавання на основі правила додавання 
суми до числа, числа до суми.
Віднімання на основі правила віднімання 
суми від числа, числа від суми. 
Порозрядне додавання і віднімання. 
Додавання і віднімання способом округлен-
ня.

Письмові прийоми
Алгоритм виконання письмового додаван-
ня й віднімання трицифрових чисел. 
Перевірка правильності виконання дій.

визначає розрядний склад числа;
називає числа від 1 до 1000 у прямому і 
зворотному порядку від будь-якого числа 
до вказаного; 
називає попереднє і наступне число до 
будь-якого числа в межах 1000;
читає і записує трицифрові числа;
розуміє позиційне значення цифри в записі 
трицифрового числа;
записує трицифрове число у вигляді суми 
розрядних доданків;
визначає загальну кількість одиниць, де-
сятків, сотень у трицифровому числі;
порівнює числа в межах тисячі на основі 
порядку слідування чисел у натуральному 
ряді та на основі десяткового складу чисел;

виконує усне додавання і віднімання на 
основі нумерації чисел;
виконує усне додавання і віднімання кру-
глих чисел;

виконує множення і ділення круглого числа 
на одноцифрове;

виконує множення одноцифрового числа 
на кругле та ділення на кругле число різни-
ми способами;

розуміє сутність прийомів усного додаван-
ня і віднімання трицифрових чисел, пода-
них круглими десятками; 
застосовує усні прийоми додавання і від-
німання для знаходження значення число-
вого виразу;
обирає доцільний (зручний) спосіб обчис-
лення для конкретного випадку;

застосовує алгоритм додавання і відніман-
ня у стовпчик;
планує послідовність виконання дій;
коментує свої дії під час виконання обчис-
лень;
перевіряє правильність виконання дода-
вання і віднімання вивченими способами;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



Множення і ділення трицифрових чисел
Закони та властивості
Переставний і сполучний закони множення.
Властивості множення і ділення на 1, 10, 
100; множення на 0, нуля на число; ділення 
нуля на число.
Ділення числа на рівне йому число. 

Усні (позатабличні) прийоми множення і 
ділення
Ділення з остачею. Властивість остачі. 
Перевірка ділення з остачею. 
Розподільний закон множення відносно до-
давання.
Множення двоцифрового, трицифрового 
числа на одноцифрове (24·3, 240·3, 242·3). 
Множення одноцифрового числа на дво-
цифрове і трицифрове (3·24, 3·240, 3·242).
Правило ділення суми на число.
Ділення двоцифрового, трицифрового чис-
ла на одноцифрове (39:3, 42:3, 112:7). 
Ділення круглого числа на кругле (420:20).
Ділення круглого числа на кругле способом 
добору (90:30, 800:200, 180:60).
Ділення на двоцифрове число способом 
добору (51:17). 
Ділення на двоцифрове число способом 
послідовного ділення (64:16).
Прийоми раціональних обчислень.

Частини
Дроби з чисельником 1 як частина цілого. 
Утворення і запис.
Поняття про дріб, чисельник і знаменник 
дробу.
Риска дробу як знак ділення.
Порівняння дробів із чисельником 1.
Знаходження частини від числа. 
Знаходження числа за його частиною.

розуміє суть множення і ділення чисел на 
10, 100;
застосовує в обчисленнях правило мно-
ження і ділення на 1, 10, 100, множення на 
0 і нуля на число, ділення нуля на число, 
ділення числа на рівне йому;
застосовує в обчисленнях закони і власти-
вості дій множення і ділення;

розуміє суть ділення з остачею, застосо-
вує в обчисленнях алгоритм ділення з оста-
чею; 
розуміє, що остача повинна бути меншою 
за дільник;
перевіряє правильність виконання ділення 
з остачею;
застосовує в обчисленнях правило мно-
ження суми на число у випадку множення 
двоцифрового або трицифрового числа на 
одноцифрове;
застосовує в обчисленнях правило мно-
ження числа на суму або переставний за-
кон множення;
виконує множення двоцифрового або три-
цифрового числа на одноцифрове, одно-
цифрового числа на двоцифрове та три-
цифрове;
застосовує в обчисленнях правило ділен-
ня суми на число у випадку ділення дво-
цифрового, трицифрового числа на одно-
цифрове;
застосовує в обчисленнях способи ділен-
ня круглого числа на кругле;
застосовує в обчисленнях способи ділен-
ня на двоцифрове число; 
знаходить значення числового виразу різ-
ними способами;
знаходить раціональні способи обчислень;
володіє обчислювальними навичками поза-
табличного множення і ділення;
застосовує різні способи перевірки пра-
вильності одержаного результату;

розуміє утворення частин способом ділен-
ня цілого на рівні частини й виділенням од-
нієї з них;
визначає кількість певних частин у цілому; 
визначає, у скільки разів певна частина 
менша за ціле та у скільки разів ціле більше 
за частину;
читає і записує частини у вигляді дробу з 
чисельником 1;
розуміє сутність чисельника і знаменника 
дробу, пояснює їх на прикладах;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 2 клас
Пряма, промінь, відрізок. Кількість прямих, 
яку можна провести через одну точку; че-
рез дві точки.

Кути.
Прямий кут, непрямі кути.

Многокутник та його елементи.
Прямокутник (квадрат). 
Побудова прямокутника (квадрата) за до-
помогою креслярських інструментів.

Коло і круг.
Елементи кола і круга. Центр, радіус, діа-
метр, їх позначення. 
Побудова кола (круга)

Числові вирази
Обчислення значень числових виразів, які 
містять кілька арифметичних дій одного 
або різного ступенів без дужок і з дужками. 
Правила порядку виконання дій у виразах.

Числові рівності й нерівності
Істинні та хибні числові рівності, нерівності. 

Вирази зі змінною
Знаходження числового значення виразу 
при заданих значеннях змінної. 
Залежність значення виразу зі змінною від 
значення змінної.

порівнює дроби з чисельником 1 за допо-
могою засобів наочності; 
застосовує в обчисленнях правило знахо-
дження частини від числа та числа за його 
частиною.

Учень/учениця: 
розуміє, що через одну точку можна про-
вести безліч прямих;

розрізняє прямі й непрямі кути; 
креслить прямий кут за допомогою косин-
ця;

визначає елементи многокутника — сторо-
ни, вершини, кути; 
визначає характерні ознаки прямокутника 
(квадрата);
застосовує властивість протилежних сто-
рін прямокутника у практичних завданнях; 
будує прямокутник (квадрат) із заданими 
довжинами сторін за допомогою кресляр-
ських інструментів;
класифікує кути та многокутники за певни-
ми ознаками; 

розрізняє коло і круг; 
розрізняє елементи кола та круга: центр, 
радіус, діаметр;
будує коло (круг) заданого радіуса за допо-
могою циркуля

Учень/учениця:
записує і читає числові вирази;
знаходить значення числових виразів без 
дужок і з дужками на 3–4 дії;
застосовує в обчисленнях правила по-
рядку виконання дій у виразах без дужок і 
з дужками;

розрізняє істинні та хибні числові рівності 
й нерівності;
перетворює хибні числові рівності на іс-
тинні;

розуміє, що числове значення виразу зі 
змінною залежить від значення змінної;
розуміє, що для спрощення обчислень 
можна застосувати закони і властивості 
арифметичних дій; 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)



Перетворення виразів.

Рівняння
Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння.
Прості рівняння.
Рівняння, в яких права частина подана чис-
ловим виразом. 
Рівняння, в яких один із компонентів є чис-
ловим виразом. 
Розв’язування простих задач способом 
складання рівняння (алгебраїчний метод).

Нерівності зі змінною
Уявлення про нерівності зі змінною. 
Розв’язування нерівностей способом до-
бору

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 2 клас
Довжина, маса, місткість, час як властивос-
ті навколишнього світу.
Одиниці вимірювання величин: довжини — 
сантиметр, дециметр, метр; маси — кіло-
грам, центнер; місткості — літр; часу — 
доба, тиждень.
Проміжки часу: місяць, рік.
Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня величин. 
Іменовані числа. 
Порівняння іменованих чисел. 
Дії з іменованими числами.

Довжина
Одиниця вимірювання довжини — мілі-
метр, кілометр.

Маса
Одиниця вимірювання маси — грам, тонна.
Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня величин. 
Порівняння іменованих чисел.
Додавання і віднімання іменованих чисел.

знаходить числове значення виразу при 
заданих значеннях змінної;

розуміє сутність понять «рівняння», «роз-
в’язок (корінь) рівняння»; 
розв’язує прості рівняння способом добору, 
на основі правила знаходження невідомого 
компоненту;
розв’язує рівняння, в яких права частина 
подана числовим виразом або один із ком-
понентів є числовим виразом;
складає і розв’язує рівняння за текстом 
простої задачі;

розрізняє числові нерівності та нерівності зі 
змінною;
знаходить окремі розв’язки нерівності зі 
змінною шляхом добору із кількох запропо-
нованих

Учень/учениця:
знає одиниці вимірювання довжини (сан-
тиметр, дециметр, метр); маси (кілограм, 
центнер), місткості (літр); часу (доба, тиж-
день), проміжки часу (місяць, рік) та співвід-
ношення між ними;
вимірює довжину предмета і виражає її за 
допомогою різних одиниць вимірювання;
розуміє, як зважувати предмети й відважу-
вати сипучі речовини; 
перетворює величини, виражені у двох 
одиницях найменувань;
порівнює іменовані числа;
виконує додавання й віднімання іменова-
них чисел;

розуміє призначення одиниць вимірювання 
довжини — міліметр (мм), кілометр (км); ви-
мірювання маси — грам (г), тонна (т);
знає співвідношення між одиницями довжи-
ни, маси;

знає, яку частину складає менша одиниця 
довжини, маси від більшої;
вимірює довжини відрізків у міліметрах, 
у сантиметрах і міліметрах (дециметрах і 
сантиметрах), записує результати вимірю-
вання;
порівнює, додає і віднімає іменовані числа, 
подані в одиницях довжини, маси;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
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Величини (протягом року)



Час
Одиниці вимірювання часу: година, хвили-
на, секунда. 
Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня часу. 
Визначення часу за годинником. 
Календар.
Визначення тривалості події, часу початку, 
закінчення події.

Периметр прямокутника (квадрата)
Поняття периметра.
Формула периметра прямокутника (квадра-
та).
Задачі на знаходження периметра прямо-
кутника (квадрата), обернені задачі.

Трійки взаємопов’язаних величин
Ознайомлення із трійками взаємопов’язаних 
величин, які перебувають у пропорційній 
залежності: загальна довжина, довжина 
одного відрізка, кількість відрізків; загаль-
на маса, маса одного предмета, кількість 
предметів; загальна місткість, місткість од-
нієї посудини, кількість посудин; вартість, 
ціна, кількість; загальний виробіток, про-
дуктивність праці, час роботи. 
Взаємозв’язок між величинами кожної трійки. 
Залежність однієї величини від зміни іншої 
при сталій третій

Прості та складені задачі вивчених видів
Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які 
є комбінацією вивчених видів простих задач 
(дії першого та другого ступенів).
Складання і розв’язування обернених задач 
(простих та складених).

Прості задачі
Задачі на знаходження частини від числа та 
числа за значенням його частини.

знає одиниці вимірювання часу (тиждень, 
доба, година, хвилина, секунда) та співвід-
ношення між ними; 
знає, яку частину складає менша одиниця 
часу від більшої;
визначає час за годинником з точністю до 
хвилин;
користується календарем;
записує скорочено одиниці вимірювання 
часу (год, хв, с);
замінює більші одиниці вимірювання часу 
меншими і навпаки; 
перетворює іменовані числа, виражені у 
двох одиницях найменувань;
виконує додавання і віднімання іменованих 
чисел, поданих в одиницях вимірювання часу;

знає означення периметра многокутника;
знає формулу обчислення периметра пря-
мокутника (квадрата);
розв’язує задачі на обчислення периметра 
прямокутника (квадрата);
розв’язує задачі на обчислення довжини 
сторони прямокутника (квадрата) за відо-
мими периметром і довжиною однієї сторо-
ни прямокутника;

знає трійки взаємопов’язаних величин; 
розуміє пропорційну залежність між вели-
чинами певної трійки (без використання 
відповідних термінів);
виділяє у тексті задачі взаємопов’язані ве-
личини;
застосовує правило знаходження певної 
величини під час розв’язування задач;

розуміє характер зміни однієї величини 
залежно від зміни іншої при сталій третій 
і застосовує цю залежність у знаходжен-
ні відповіді на запитання задачі, а також у 
прикидці очікуваного результату

Учень/учениця: 
розв’язує прості та складені задачі вивчених 
видів на множині чисел у межах 1000;
складає і розв’язує обернені задачі;

розв’язує прості задачі нових видів: на знахо-
дження частини від числа та числа за значен-
ням його частини; 
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розв’язує задачі, що містять трійки взаємо-
пов’язаних величин; 
розв’язує задачі на знаходження часу початку 
події, тривалості події, часу закінчення події;

розв’язує складені задачі зі взаємопов’я-
заними величинами;

розв’язує задачі на знаходження суми, різни-
цеве чи кратне порівняння двох добутків або 
часток та обернені до них;
розв’язує задачі на знаходження четвертого 
пропорційного;
розв’язує задачі на подвійне зведення до оди-
ниці; 
розв’язує задачі на спільну роботу;

розв’язує задачі на знаходження трьох чисел 
за їх сумою та сумами двох доданків;
розв’язує задачі геометричного змісту; 
розв’язує задачі з буквеними даними;
розуміє, що задачі можна розв’язувати за до-
помогою рівнянь;
розуміє і використовує у розв’язуванні прак-
тично зорієнтованих задач інформацію з та-
блиць та лінійних діаграм;

виконує аналіз змісту задачі;
моделює описану в задачі ситуацію у вигляді 
короткого запису і/або за допомогою схема-
тичних рисунків; 
аналізує умову задачі та обирає спосіб її 
розв’язування; 
складає план розв’язання задачі;
прогнозує очікуваний результат;
записує розв’язання задачі з поясненням; 
записує повну відповідь на запитання задачі;
розв’язує задачі різними способами; 
складає прості і складені задачі

Прості задачі, що містять трійки взаємо-
пов’язаних величин.
Прості задачі на визначення часу початку по-
дії, тривалості події, часу закінчення події.

Складені задачі
Складені задачі зі взаємопов’язаними вели-
чинами. 
Задачі на знаходження суми, різницеве чи 
кратне порівняння двох добутків або часток. 
Обернені до них задачі.
Задачі на знаходження четвертого пропо-
рційного. 
Спосіб знаходження однакової величини 
(зведення до одиниці).
Задачі на подвійне зведення до одиниці. 
Обернені до них задачі.
Задачі на спільну роботу та обернені до них.
Задачі на знаходження трьох чисел за їх су-
мою та сумами двох доданків.
Задачі геометричного змісту.
Задачі з буквеними даними.
Розв’язування задач за допомогою рівнянь 
(ознайомлення).
Задачі міжпредметного змісту на роботу з 
даними.

Загальні прийоми розв’язування задач
Аналіз задачі.
Допоміжні моделі задачі (короткий запис — 
схематичний запис або таблиця, схематич-
ний рисунок).
Прикидка очікуваного результату.
Математична модель задачі.
Відповідь на запитання задачі.
Творча робота над задачею

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Додаткові теми

 Ознаки подільності на 2 та 5. Ознака подільності на 10.

 Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною.

 Задачі на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією відні-
мання.

 Розв’язування складених сюжетних задач алгебраїчним методом.

 Способи раціональних обчислень (множення і ділення на 5, 50; множення і ділення на 
25; множення на 9, 99; множення на 11).

 Нестандартні задачі. «Магічні фігури». Математичні ребуси.



4 КЛАС

136 годин (4 години на тиждень)

Учень/учениця:
знає назви чисел в межах 1000, місце числа 
в натуральному ряді;
визначає розрядний склад числа;
замінює число сумою розрядних доданків; 
порівнює числа в межах 1000;
виконує дії додавання і віднімання трициф-
рових чисел на основі нумерації;

застосовує до обчислень правило знахо-
дження невідомого компонента арифме-
тичної дії; 
встановлює залежність результатів ариф-
метичних дій від зміни одного з компонен-
тів;
застосовує в обчисленнях алгоритм пись-
мового додавання і віднімання;
застосовує в обчисленнях алгоритм ділен-
ня з остачею;
перевіряє правильність виконання ділення 
з остачею;
володіє навичками усного додавання й від-
німання, множення й ділення в межах 1000;

застосовує алгоритм письмового множен-
ня двоцифрового та трицифрового числа 
на одноцифрове з розгорнутим пояснен-
ням;
застосовує в обчисленнях алгоритм пись-
мового ділення на одноцифрове число з 
розгорнутим поясненням;
прогнозує кількість цифр у добутку, частці 
до знаходження результату;
перевіряє правильність виконання множен-
ня і ділення;

застосовує в обчисленнях правила мно-
ження і ділення чисел на розрядні одиниці;
застосовує в обчисленнях письмові при-
йоми множення і ділення на кругле число; 
застосовує в обчисленнях алгоритм пись-
мового множення на двоцифрове число;
застосовує алгоритм письмового ділення 
трицифрового числа на двоцифрове;
прогнозує кількість цифр у добутку, частці;
перевіряє правильність виконання письмо-
вого множення і ділення;

Узагальнення і систематизація навчаль-
ного матеріалу за 3 клас
Нумерація трицифрових чисел.

Арифметичні дії додавання і віднімання, 
множення і ділення. Прийоми усного до-
давання і віднімання, множення і ділення в 
межах 1000.
Залежність результатів арифметичних дій 
від зміни одного з компонентів. 

Письмове додавання і віднімання у межах 
1000.
Ділення з остачею.

Письмові прийоми множення та ділення
Письмове множення і ділення двоциф-
рових та трицифрових чисел на одно-
цифрове
Алгоритм письмового множення. 
Алгоритм письмового ділення. 
Прикидка результату множення і ділення.
Письмове ділення у випадку, коли частка 
містить нуль у середині запису. 
Перевірка письмового множення й ділення.

Письмове множення і ділення двоциф-
рових та трицифрових чисел на дво-
цифрові числа
Множення й ділення на розрядні одиниці 1, 
10, 100.
Письмові прийоми множення і ділення на 
кругле число. 
Алгоритм письмового множення на дво-
цифрове число. 
Алгоритм письмового ділення трицифрово-
го числа на двоцифрове число.
Письмове ділення з остачею.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами



Нумерація багатоцифрових чисел
Тисяча
Лічильна одиниця — тисяча. 
Лічба тисячами.
Розряди — одиниці тисяч, десятки тисяч, 
сотні тисяч. 
Клас одиниць, клас тисяч. 
Лічба розрядними одиницями в межах ти-
сячі, мільйона.

Усна та письмова нумерація багатоциф-
рових чисел
Лічба в межах мільйона.
Читання та запис багатоцифрових чисел. 
Утворення багатоцифрових чисел. 
Порівняння багатоцифрових чисел. 
Заміна багатоцифрового числа сумою роз-
рядних доданків. Заміна суми розрядних 
доданків багатоцифровим числом.
Визначення загальної кількості одиниць 
певного розряду в числі.

Усні обчислення на основі нумерації ба-
гатоцифрових чисел
Додавання і віднімання на основі нумерації 
багатоцифрових чисел: 56789+1, 56789–1, 
50000+400+50+9, 6789–6000, 6789–700, 
6789–80, 6789–9, 6789–789. 
Усне додавання і віднімання круглих чисел 
способом укрупнення розрядних одиниць 
(5600+3700, 80000–64000).
Множення і ділення на розрядну одини-
цю — 10, 100, 1000.
Множення і ділення круглих чисел на од-
ноцифрове число: 50000·5, 8000:4, 3600·3, 
64000:4. 

знає назви перших двох класів та розрядів, 
які входять до них;
знає назви розрядних чисел (круглих ти-
сяч);
розуміє тисячу як одиницю лічби;
лічить тисячами; 
називає розрядні (круглі) числа у прямому 
і зворотному порядку, від будьякого числа 
до вказаного; 
називає розрядні одиниці першого та дру-
гого класів; 
встановлює співвідношення між розрядни-
ми одиницями кожного класу; 
визначає розрядний і класовий склад чисел;

читає і записує багатоцифрові числа циф-
рами;
встановлює послідовність чисел у межах 
мільйона;
встановлює позиційне значення цифри в 
записі багатоцифрового числа;
утворює багатоцифрові числа шляхом 
прилічування (відлічування) по 1 до (від) 
попереднього (наступного) числа;
класифікує числа на чотирицифрові, 
п’ятицифрові, шестицифрові; 
порівнює багатоцифрові числа різними 
способами (спосіб порозрядного або по-
класового порівняння, на основі слідування 
чисел у натуральному ряді);
визначає кількість одиниць кожного розря-
ду та класу; 
записує багатоцифрове число у вигляді 
суми розрядних доданків;
замінює суму розрядних доданків багато-
цифровим числом;
визначає загальну кількість одиниць певно-
го розряду та класу в числі;

застосовує знання нумерації багатоциф-
рових чисел для виконання арифметичних 
дій;
виконує усне додавання й віднімання кру-
глих чисел способом укрупнення розряд-
них одиниць;
виконує множення числа на розрядну оди-
ницю;
виконує множення круглих (розрядних) чи-
сел на одноцифрове число на основі укруп-
нення розрядних одиниць або правила 
множення добутку на число;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



Ділення на двоцифрове число: 6400:16.
Ділення круглого числа на кругле: 8000:400, 
8400:400.
Ділення з остачею на розрядну одиницю — 
10, 100, 1000.

Арифметичні дії з багатоцифровими 
числами
Письмове додавання і віднімання бага-
тоцифрових чисел
Письмове додавання і віднімання багато-
цифрових чисел. Письмове додавання у 
випадку трьох доданків. 
Перевірка правильності виконання дій до-
давання і віднімання.

Письмове множення і ділення багато-
цифрового числа на одноцифрове. 
Письмове множення багатоцифрового чис-
ла на одноцифрове. Письмове ділення ба-
гатоцифрового числа на одноцифрове
Множення чисел, які містять нуль у сере-
дині запису (5608·4, 56008·4).
Множення круглих чисел на одноцифрове 
(67000·7).
Ділення на одноцифрове число, коли в за-
писі частки є нулі (3330:9, 5648:8).
Ділення з остачею.
Скорочена форма запису письмового ді-
лення.

Письмове множення і ділення на дво-
цифрові та трицифрові числа
Множення і ділення на круглі числа: 
1290·700, 14560:70. 
Письмове множення на двоцифрове число. 
Письмове ділення на двоцифрове число. 
Випадки ділення, коли в записі частки є нулі 
(304500:75, 45066:74).
Письмове множення на трицифрове число. 
Письмове множення на трицифрове число у 
випадку, коли другий множник містить нуль у 
середині запису (483·306). 
Ознайомлення з письмовим діленням на 
трицифрове число.

виконує ділення круглих чисел на одноциф-
рове число на основі укрупнення розряд-
них одиниць або правила ділення добутку 
на число;
виконує ділення круглих чисел на розрядну 
одиницю;
виконує ділення круглих чисел на круглі на 
основі укрупнення розрядних одиниць або 
правила ділення числа на добуток;

виконує додавання у випадку трьох додан-
ків;
прогнозує кількість цифр у сумі, різниці;
перевіряє правильність виконання ариф-
метичних дій;
володіє навичками письмового додавання 
й віднімання багатоцифрових чисел;

застосовує в обчисленнях алгоритми пись-
мового множення багатоцифрового числа 
на одноцифрове;
виконує і пояснює письмове множення у ви-
падках, коли один множник містить у сере-
дині запису нуль (нулі);
виконує і пояснює письмове множення у 
випадку, коли один множник закінчується 
нулем (нулями);
застосовує в обчисленнях алгоритми пись-
мового ділення багатоцифрового числа на 
одноцифрове;
виконує і пояснює письмове ділення багато-
цифрових чисел, коли в записі частки є нулі;
виконує письмове ділення з остачею на од-
ноцифрове число, перевіряє правильність 
його виконання;
планує послідовність виконання дій у пись-
мових обчисленнях;
прогнозує кількість цифр у добутку, частці 
до знаходження результату;
володіє навичками письмового множення і 
ділення на одноцифрове число;

планує послідовність виконання дій під час 
письмового множення і ділення;
прогнозує кількість цифр у добутку, частці;
володіє обчислювальними навичками пись-
мового множення на двоцифрове і трициф-
рове числа;
володіє обчислювальними навичками пись-
мового ділення на двоцифрове число;

розуміє спосіб одержання дробу;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



Дроби
Поняття «дріб». 
Читання та запис дробів. Чисельник і зна-
менник дробу.
Дроби, які дорівнюють одиниці. 
Порівняння дробів. Рівні дроби. 
Знаходження дробу від числа. Знаходжен-
ня числа за значенням його дробу

Геометричні фігури на площині
Кут
Види кутів: прямі, гострі, тупі.

Многокутники 
Діагональ многокутника.
Трикутники. 
Види трикутників за кутами. 
Види трикутників за сторонами.

Геометричні фігури у просторі
Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, 
куля, прямокутний паралелепіпед (куб). 
Елементи прямокутного паралелепіпеда: 
ребро, бічна грань, основа, вершина

Числові вирази
Числові вирази, які містять кілька ариф-
метичних дій різних ступенів без дужок і з 
дужками. 
Перетворення числових виразів.

Вирази зі змінною
Вирази зі змінною (змінними).

розуміє значення чисельника і знаменника 
дробу; 
читає і записує дроби;
розрізняє дроби, які дорівнюють 1;
порівнює дроби з однаковими знаменниками;
застосовує правила знаходження дробу 
від числа та числа за значенням його дробу 
під час розв’язування практично зорієнто-
ваних завдань

Учень/учениця: 
розрізняє геометричні фігури на площині за 
їх ознаками; 
розрізняє прямі й непрямі кути, класифікує 
кути на прямі й непрямі (гострі, тупі);
креслить прямі кути за допомогою косин-
ця;

знає означення прямокутника, квадрата;
знає істотні ознаки прямокутника (квадрата);
має уявлення про діагональ многокутника; 
використовує властивість протилежних 
сторін прямокутника під час розв’язування 
практичних задач; 
класифікує трикутники на прямокутні, го-
строкутні, тупокутні; різносторонні, рівно-
бедрені та рівносторонні; 
будує геометричні фігури, позначає їх бук-
вами латинського алфавіту;
конструює геометричні фігури з інших фі-
гур; 
розбиває фігуру на частини;

розпізнає геометричні фігури у просторі; 
розпізнає елементи прямокутного парале-
лепіпеда — ребро, бічну грань, основу, вер-
шину;
співвідносить образ геометричної фігури з 
об’єктами навколишнього світу

Учень/учениця: 
обчислює значення числових виразів на 
основі правила порядку виконання дій;
виконує перетворення математичних вира-
зів на основі змісту множення, законів до-
давання і множення, властивостей ариф-
метичних дій;

обчислює числові значення виразів зі змін-
ною (змінними) при заданому її (їх) число-
вому значенні; 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)



Рівняння
Рівняння з однією змінною.
Рівняння, в яких один із компонентів дії є 
виразом зі змінною (ознайомлення).
Алгебраїчний метод розв’язування сюжет-
них складених задач (ознайомлення).

Нерівність
Нерівності з однією змінною

Довжина
Одиниці вимірювання довжини: міліметр, 
сантиметр, дециметр, метр, кілометр. 
Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня довжини.

Маса
Одиниці вимірювання маси: грам, кілограм, 
центнер, тонна. Співвідношення між одини-
цями вимірювання маси.

Час
Одиниці вимірювання часу: секунда, хвили-
на, година, доба; проміжки часу: місяць, рік, 
століття. 
Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня часу. 
Розв’язування задач на обчислення трива-
лості події, дати початку, закінчення події.

Вартість
Одиниці вартості: гривня, копійка.
Співвідношення між одиницями вартості.

Перетворення одиниць вимірювання вели-
чин. 
Порівняння іменованих чисел. 
Арифметичні дії з іменованими числами.

Швидкість
Швидкість об’єктів у прямолінійному рівно-
мірному русі. Одиниці швидкості. 
Запис та читання іменованих чисел, пода-
них в одиницях швидкості.
Порівняння іменованих чисел, поданих у 
одиницях швидкості.
Залежність між швидкістю об’єкта, часом і 
пройденим шляхом при рівномірному пря-
молінійному русі та формули для їх обчис-
лення.

розв’язує рівняння з однією змінною, у яких 
права частина є числовим виразом, один 
компонент є числовим виразом;
розуміє, що складена задача може бути 
розв’язана за допомогою рівняння;
перевіряє корінь рівняння;

розуміє, що нерівність зі змінною може не 
мати розв’язків, мати один, кілька або без-
ліч розв’язків;
знаходить деякі розв’язки нерівності спо-
собом добору

Учень/учениця: 
знає назви і позначення одиниць вели-
чин — довжини (мм, см, дм, м, км), маси (г, 
кг, ц, т), часу (с, хв, год), вартості (к., грн), 
співвідношення між одиницями довжини, 
маси, часу, грошовими одиницями;
застосовує співвідношення між одиницями 
вимірювання величин під час розв’язування 
пізнавальних і практично зорієнтованих за-
дач;

перетворює більші одиниці вимірювання 
величини на менші і навпаки;
порівнює іменовані числа (величини);
виконує додавання і віднімання іменованих 
чисел, множення і ділення іменованих чи-
сел, поданих у одиницях вимірювання до-
вжини й маси, на одноцифрове число;

знає назви і позначення одиниць швидкості 
(км/год, км/хв, км/с, м/год, м/хв, м/с);
знає формули для знаходження швидкості, 
відстані та часу;
розуміє швидкість рухомого тіла як шлях, 
пройдений ним за одиницю часу;
розуміє, що рух тіл описується за допо-
могою трійки взаємопов’язаних величин: 
шлях, швидкість і час;
застосовує формули знаходження швид-
кості, часу, шляху під час розв’язування 
практично зорієнтованих задач;
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Величини (протягом року)



знає одиниці площі (мм2, см2, дм2, м2, км2, 
ар, га) та співвідношення між ними;
розуміє площу як властивість плоских фігур;
порівнює предмети за площею способом 
накладання, «на око», вимірюванням;
визначає площу плоскої фігури за допомо-
гою палетки;
застосовує формулу для знаходження 
площі прямокутника;
знаходить довжину однієї сторони прямо-
кутника за відомими площею та іншою сто-
роною;
розв’язує практично зорієнтовані задачі на 
знаходження площі об’єкта прямокутної 
форми

Учень/учениця: 
розв’язує прості задачі вивчених видів; 
розв’язує складені задачі на 2–4 дії (на зна-
ходження суми, різницеве і кратне порів-
няння двох добутків або часток та обернені 
до них);
розв’язує сюжетні задачі на знаходження 
дробу від числа та числа за значенням його 
дробу; 
розв’язує задачі на прямолінійний рівномір-
ний рух;
розв’язує прості задачі на обчислення три-
валості події, дати початку події, дати закін-
чення події;

розпізнає типові задачі за їх ознаками;
розв’язує задачі різними способами: зна-
ходженням однакової величини; способом 
відношень; 

розуміє особливості прямолінійного руху 
двох тіл в одному напрямку, назустріч та у 
протилежних напрямках; 
моделює прямолінійний рух двох тіл; про-
гнозує результати зміни відстані між тілами 
за одиницю часу;
розуміє сутність способів розв’язування за-
дач на знаходження відстані, швидкості та 
часу при русі двох тіл в одному та в різних 
напрямках; 
розв’язує задачі, в яких описуються проце-
си спільної праці, одночасного руху в різних 
напрямках і в одному напрямку;

розв’язує задачі з буквеними даними спосо-
бом складання виразу;

Площа
Площа. Порівняння об’єктів за площею. 
Одиниці площі — квадратний міліметр, ква-
дратний сантиметр, квадратний дециметр, 
квадратний метр, квадратний кілометр, ар 
(сотка), гектар. 
Співвідношення між одиницями площі.
Вимірювання площі палеткою.
Формула площі прямокутника. 
Задачі на знаходження площі прямокутни-
ка та обернені до них

Прості та складені задачі
Складені задачі, які є комбінаціями вивче-
них видів простих задач на дії різних сту-
пенів.
Задачі, що містять знаходження дробу від 
числа, числа за значенням його дробу.
Прості та складені задачі на встановлення 
залежності між швидкістю, часом і шляхом 
при рівномірному прямолінійному русі.
Прості задачі на обчислення тривалості по-
дії, дати її початку, дати закінчення події.

Типові сюжетні задачі
Задачі на знаходження четвертого пропо-
рційного. 
Задачі на подвійне зведення до одиниці.
Задачі на пропорційне ділення. 
Задачі на знаходження невідомих за двома 
різницями. 

Задачі на спільну роботу.
Задачі на рівномірний прямолінійний рух 
двох тіл в одному та в різних напрямках.

Задачі з буквеними даними. 

Задачі міжпредметного змісту на роботу з 
даними.
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Сюжетні задачі (протягом року)



розуміє і використовує у навчальних і жит-
тєвих ситуаціях інформацію з таблиць та 
лінійних діаграм;
упорядковує дані описаних подій;

здійснює аналіз змісту задачі;

використовує схематичні рисунки, різні 
варіанти короткого запису задач (схеми, та-
блиці, креслення);
виконує аналітичні, синтетичні міркування у 
процесі розв’язування задачі;
моделює описану в задачі ситуацію для 
спрощення пошуку розв’язку задачі;
прогнозує очікуваний результат;
розпізнає типову задачу та актуалізує спо-
сіб її розв’язання;
планує послідовність розв’язування задачі;
використовує різні форми запису розв’я-
зання задачі (по діях, виразом або рівнян-
ням); 
розв’язує задачі різними способами;
перевіряє правильність розв’язку задачі 
різними способами (складанням і розв’я-
занням обернених задач, розв’язанням 
іншим способом, на основі відповідності 
одержаного результату прикидці); 
складає задачі за виразом

Загальні прийоми розв’язування задач
Аналіз змісту задачі.
Складання допоміжної моделі задачі: ко-
роткого запису (схема, таблиця, креслен-
ня), схематичного рисунка.

Прикидка очікуваного результату.

Пошук розв’язувальної моделі задачі.

Математична модель задачі.

Відповідь на запитання задачі.

Перевірка правильності розв’язання: пряма 
й непряма.

Дослідження задачі, творча робота над за-
дачею
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Додаткові теми

 Ознаки подільності на 3 або 9.
 Знаходження значень числових і буквених виразів на основі знання нумерації в ме жах 
мільярда.
 Раціональні прийоми обчислень. Усне множення і ділення на 5, 50, 500. Усне множення 
і ділення на 25, 250, 2500. Множення на 11, 101, 1001. Множення на 9, 99, 999.
 Дроби. Дроби, більші за одиницю. Дріб як частка двох натуральних чисел. 
 Сегмент і сектор круга. Геометричні фігури у просторі: обчислення площі повної по-
верхні куба та прямокутного паралелепіпеда.
 Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі; від зміни часу при сталій від-
стані. 
 Перетворення іменованих чисел, поданих у одиницях площі.
 Задачі на рух тіл за течією та проти течії річки. 
 Елементи математичної логіки.
 Умовиводи, істинні та хибні умовиводи.
 Нестандартні задачі, логічні задачі.
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