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1 КЛАС   
136 год змінено на 140 год (4 години на тиждень) 

Стара редакція Нова редакція 
Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Узагальнення 

і систематизація 

математичних уявлень, 

сформованих у 

передшкільний період 

Об’єднання об’єктів у групу 

за спільною ознакою.  

Розбиття групи об’єктів  на 

розуміє і вживає у мовленні 

узагальнювальні слова 

«кожний» , «усі», «крім», 

«один із», «хоча б один», 

«решта», «деякі»;  

розуміє логічні сполучники 

«і» та «або»;  

 
 

 

 

 

 

Об’єднання предметів у 

групу за спільною ознакою.  

Розбиття групи предметів  

на підгрупи за спільною 

Замінено на: розуміє (і 

вживає у мовленні – 

вилучено) узагальнювальні 

слова (без уживання 

терміну)  «кожний» , «всі», 

«крім», «один із», «хоча б 

один», «всі», «деякі», решта 

– вилучено, логічні 



підгрупи за спільною 

ознакою. 

 

визначає спільні та відмінні 

ознаки об’єктів 

навколишнього світу;   
 

об’єднує об’єкти у групу за 

спільною ознакою;  
 

розбиває об’єкти на групи за 

спільною ознакою; 

будує судження із 

використанням відповідних 

сполучників «і», «або», 

«якщо .., то …» 

 

ознакою. 

 

сполучники «і» та «або»;  

визначає спільні та відмінні 

ознаки предметів 

навколишнього світу;   

об’єднує предмети в групу 

за спільною ознакою;  

розбиває предмети на групи 

за спільною ознакою; 

будує висловлювання з 

використанням 

узагальнювальних слів та 

логічних сполучників (із 

допомогою дорослого - 

доповнено) 

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року) 

Просторові відношення 

Розміщення об’єктів на 

площині та в просторі: вгорі, 

внизу, по центру; ліворуч, 

праворуч, між; під, над, на; 

попереду, позаду, поряд.  

Напрямки руху: справа 

наліво, зліва направо, зверху 

вниз, знизу вгору 

 

визначає  розміщення 

об’єктів  у просторі і на 

площині;  

 

 

 

визначає взаємне 

розміщення навколишніх 

об’єктів 

Просторові відношення 

Розміщення предметів на 

площині та в просторі: вгорі, 

внизу, по центру; ліворуч, 

праворуч, між; під, над, на; 

попереду, позаду, поруч.  

Напрямки руху: справа 

наліво, зліва направо, зверху 

вниз, знизу вгору 

Замінено на: 

визначає  розміщення 

предметів у просторі і на 

площині;  

 

 

 

визначає взаємне 

розміщення оточуючих 

предметів  

Геометричні фігури 

Геометричні поняття: точка, 

пряма, крива, відрізок, 

промінь, кут,  ламана 

(замкнена, незамкнена), 

Розпізнає форму 

навколишніх предметів. 

розрізняє геометричні 

фігури – пряму, криву, 

промінь, відрізок; куб, кулю, 

Геометричні фігури 

Геометричні поняття: точка, 

пряма, крива, відрізок, 

промінь, кут,  ламана 

(замкнена, незамкнена), 

Замінено на: 

Розпізнає  форму оточуючих 

предметів; 

розрізняє геометричні 

фігури – пряму, криву, 



многокутник (трикутник, 

чотирикутник, п’ятикутник, 

шестикутник тощо), круг.  

Просторові фігури: куб, 

куля,циліндр. 

Позначення точок і відрізків 

буквами. 

 

циліндр; 

 

 

 

описує геометричні фігури,  

 

будує відрізок, 

многокутники із підручного 

матеріалу; 

сприймає вершину 

многокутника як точку,   

сторону – як відрізок; 

класифікує геометричні 

фігури за певними ознаками 

многокутник (трикутник, 

чотирикутник, п’ятикутник, 

шестикутник тощо), круг.  

Просторові фігури: куб, 

куля.( Вилучено циліндр.) 

Позначення точок і відрізків 

буквами. 

 

відрізок, промінь, кут, 

ламану; многокутники - 

доповнено; куб, кулю; 

 

описує окремі (доповнено) 

геометричні фігури,  

 

 

Вилучено 

 

Числа. Дії з числами 

Лічба  

Сукупність предметів 

(множина). Кількість 

елементів сукупності 

(множини).  

Лічба. Правила лічби. Назви 

чисел у межах 10. Частина 

сукупності предметів 

(підмножина).  

 

 

Порівняння предметних 

множин за кількістю 

елементів. 

 

 

розуміє множину як 

сукупність предметів;  

 

 

виконує практичні дії для 

об’єднання предметів 

(множин) і вилучення 

частини предметів 

(підмножини);  

 

порівнює предметні 

множини за кількістю 

елементів способом 

складання пар; 

Лічба  

Сукупність предметів зі 

спільною ознакою.  

Кількість предметів 

сукупності.   

Лічба. Правила лічби. 

Назви чисел у межах 10. 

Частина сукупності 

предметів.  

 

 

Порівняння сукупностей за 

кількістю предметів.  

 

 

Замінено на: 

має уявлення  про сукупність 

предметів, що мають 

спільну ознаку;  
 

виконує практичні дії для 

об’єднання предметів 

(сукупностей предметів) і 

вилучення частини 

предметів із сукупності; 
 

 

порівнює сукупності за 

кількістю предметів у них 

способом складання пар;  

 



 

Практичні дії із 

предметними множинами — 

об’єднання, вилучення. 

Порядкова лічба. Порядкові 

відношення 

 

 розуміє сутність кількісної і 

порядкової лічби; визначає 

кількість елементів 

сукупності (множини);  
 

 

 

 

виділяє із множини її 

частину (підмножину) за 

певною ознакою 

 

 

 

Практичні дії  із 

сукупностями предметів – 

об’єднання, вилучення. 

Порядкова лічба. Порядкові 

відношення. 

 

 

Вилучено: 

(множина) 

(підмножина) 

 

 

розуміє, що однією з 

характеристик сукупності 

предметів може бути 

кількість предметів у 

сукупності (множини -

вилучено);  

 

 

Вилучено 

 

Натуральні числа 1–10 

Відповідність числа 

кількості об’єктів 

сукупності та кількості 

об’єктів сукупності –  числу.  

 

розуміє сутність 

натурального числа як 

кількісної характеристики 

скінченної непорожньої 

множини;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обґрунтовує вибір знаку при 

порівнянні чисел 

 Натуральні числа 1–10.  
Відповідність числа 

кількості предметів 

сукупності та кількості 

предметів сукупності –  

числу.  

 

Доповнено 

Число 0.  

 

розуміє сутність 

натурального числа (без 

уживання терміну) як 

кількісної характеристики 

сукупності предметів та 

результатів вимірювання;  

 

Доповнено:  

розуміє число нуль як 

кількісну характеристику 

порожньої множини (без 

уживання терміну «порожня 

множина»); 

розуміє, що число 10 

записують двома цифрами;  

Замінено на: 

пояснює результат 



порівняння. 

Арифметичні дії 

додавання й віднімання 

чисел у межах 10. 

Додавання як знаходження 

кількості елементів 

об’єднання множин, що не 

перетинаються.  

Віднімання як знаходження 

кількості елементів 

множини, які залишилися 

після вилучення її частини. 

 

 

 

 

 

Віднімання рівних чисел. 

розуміє зміст дій додавання 

та віднімання; 

 

 

розуміє число нуль як 

кількісну характеристику 

порожньої множини, як 

результат віднімання рівних 

чисел; 

 

 

 

ілюструє операцію 

додавання та віднімання за 

допомогою рисунків, схем 

 

 

використовує властивості 

додавання й віднімання 

нуля, віднімання рівних 

чисел під час обчислень; 

Замінено на: 

Дія додавання. 

 

 

Дія віднімання. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Замінено на: 

Віднімання від числа того 

самого числа. 

 

 

 

Перенесено (вилучено із 

наступної теми і включено 

в дану): 

Переставний закон 

додавання.  

Взаємозв’язок додавання і 

віднімання.  

розуміє конкретний 

(доповнено) зміст дій 

додавання та віднімання; 

 

Замінено на: 

розуміє число нуль як 

результат віднімання від 

числа того самого числа; 

 

 

 

 
Замінено на: 

обирає схему, малюнок, які 

ілюструють дії додавання і 

віднімання; 

 

Замінено на: 

використовує під час 

обчислень властивості 

додавання й віднімання 

нуля, віднімання від числа 

того самого числа. 

 

розуміє сутність 

переставного закону 

додавання; складає за 

рівністю на додавання дві 



рівності на віднімання 

Табличне додавання й 

віднімання в межах 10 

  

Прийоми додавання й 

віднімання чисел 1–10. 

 

Таблиці віднімання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залежність суми від зміни 

одного доданка при сталому 

другому. 

Залежність різниці від зміни 

зменшуваного при сталому 

від’ємнику. 

 

застосовує прийоми 

додавання та віднімання 

числа на основі порядку 

слідування у натуральному 

ряді, частинами, на основі 

переставного закону 

додавання, на основі 

взаємозв’язку дій додавання 

і віднімання; 

 

 

 

 

 

 

розуміє залежність суми від 

збільшення (зменшення) 

одного з доданків при 

сталому другому, різниці від 

збільшення (зменшення) 

зменшуваного при сталому 

від’ємнику; 

обирає прийом додавання 

залежно від випадку 

обчислення 

 

Табличне додавання й 

віднімання в межах 10 

Замінено на: 

Додавання й віднімання 

чисел 1- 10.  

 

Таблиці віднімання в межах 

10 - доповнено 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 

Замінено на: 

застосовує під час 

обчислень способи 

додавання та віднімання 
чисел, що ґрунтуються на 

основі знання складу числа, на 

основі порядку слідування 

чисел у натуральному ряді, на 

основі переставного закону 

додавання, на основі 

взаємозв’язку дій додавання 

і віднімання, та спосіб 

додавання і віднімання 

чисел частинами 

 

 

Вилучено 

Відношення різницевого 

порівняння  

ілюструє відношення 

різницевого порівняння за 

допомогою рисунків, схем; 

Відношення різницевого 

порівняння  
Замінено на: обирає схему, 

малюнок, рисунок, які 

ілюструють відношення 



 
 

 

знає слова-ознаки відношень 

різницевого порівняння 

 

 

 

різницевого порівняння, 

серед даних; 
 

знає слова-ознаки відношень 

різницевого порівняння, 

правило різницевого 
порівняння чисел (доповнено); 
 

Доповнено: 

виконує різницеве 

порівняння чисел; 
 

знаходить число за даним 

відношенням «більше на...», 

«менше на...» 
Усна та письмова 

нумерація у межах 100 

 

 Усна та письмова 

нумерація у межах 100 

 

Доповнено: 

складає запис виду: 

10 = 1 дес., 23 = 2дес. 3 од. 

Додавання й віднімання 

чисел на основі нумерації у 

межах 100 

застосовує прийоми 

обчислення у межах 100 на 

основі знання нумерації 

чисел 

Додавання й віднімання 

чисел на основі нумерації у 

межах 100 

 

Замінено на: 

виконує  обчислення на 

основі знання нумерації 

чисел у межах 100 (з опорою 

на зразок - доповнено) 
Додавання й віднімання 

чисел у межах 100 без 

переходу через розряд  

(ознайомлення) 

 

застосовує прийоми 

обчислення у межах 100 без 

переходу через розряд 

 

Додавання й віднімання 

чисел у межах 100 без 

переходу через розряд  

(ознайомлення) 

 

Замінено на: 

виконує обчислення у межах 

100 без переходу через 

розряд з опорою на зразок, 

під керівництвом дорослого 

Математичні вирази. Рівності. Нерівності 

Числові рівності і 

нерівності 

розуміє, що рівності й 

нерівності можуть бути 
Вилучено 

 

Вилучено 

 



Істинні та хибні числові 

рівності й нерівності. 

істинними й хибними; 

 

складає істинні рівності й 

нерівності за предметними 

множинами; 

 

 

 

 

визначає істинні та хибні 

рівності й нерівності, 

обґрунтовує свій вибір 

 

 

 

Замінено на: 

складає рівності й 

нерівності в процесі 

виконання практичних 

вправ із сукупностями 

предметів та за даними 

малюнками, схемами 

 

Замінено на: 

пояснює вибір рівності чи 

нерівності, складеної за 

виконанням практичних 

вправ із сукупностями 

предметів та за даними 

малюнками, схемами 

Математичні вирази порівнює два числових 

вирази різними способами 

 

 порівнює два числових 

вирази (різними способами – 

вилучено) 

Величини 

Довжина 

 

записує результати 

вимірювання із 

використанням різних 

одиниць  

 записує результати 

вимірювання із 

використанням різних 

одиниць (см, дм, м - 

доповнено)  

Маса  

 
 Маса  

 
Доповнено: 
використовує у записах 

скорочене позначення 

одиниць вимірювання маси 

(кг) 



Місткість 

 

 

 

 

 

 

 Місткість 

 

Доповнено: 

використовує у записах 

скорочене позначення 

одиниць вимірювання 

місткості (л) 

Час 

 
 Час 

 
Доповнено: записує 

результати визначення часу 

за годинником; 

використовує у записах 
скорочене позначення одиниць 
вимірювання часу (год) 

Дії з іменованими числами 

(величинами) 

 

 Дії з іменованими числами 

(величинами) 

 

Доповнено: додає і віднімає  

іменовані числа (довжини, 

маси, місткості, вартості), 

виражені в однакових 

одиницях вимірювання 
Сюжетні задачі 

Прості задачі 
Обернена задача (ознайомлення) 

 

 
знає порядок роботи над 

задачею, зміст окремих її 

етапів; 

 

складає задачі за рисунками, 

схемами, виразом  

Вилучено  
Замінено на: має уявлення 
про порядок та зміст окремих 

етапів роботи над задачею;  

складає задачі за рисунками, 

схемами, коротким записом 

задачі - доповнено, виразом 

Загальні прийоми 

розв’язування задач 

 

моделює під керівництвом 

учителя описану в задачі 

ситуацію за допомогою 

схематичних рисунків; 

 Замінено на: моделює під 

керівництвом учителя 

описану в задачі ситуацію за 

допомогою короткого запису, 



 

 

записує розв’язання задачі 

 

схеми, рисунка, таблиці; 

записує розв’язання задачі 

дією із зазначенням 

найменування результату, 

коротку відповідь 

Математика 2 клас 

Стара редакція – 136 годин (4 години на тиждень),  

нова  редакція - 140 год (4 години на тиждень) 

Стара редакція Нова редакція 
Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

1-й клас 

Нумерація чисел першої 

сотні 

 

розуміє, що числа в межах 

100 можна утворити різними 

способами; 
 

виконує арифметичні дії на 

основі десяткової нумерації 

(с.150) 

 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

1-й клас 

Нумерація чисел першої 

сотні 

 

Замінено на: 

має уявлення про утворення 

чисел в межах 100;  
 

виконує арифметичні дії на 

основі десяткової нумерації 

з опорою на зразок, таблицю 

тощо - доповнено 

Арифметичні дії 

додавання й віднімання 

без переходу через розряд. 
 

 

 

Назви компонентів і 

результатів дій додавання і 

віднімання.  

Прийоми додавання і 

 

 
 

 

 

розуміє зміст арифметичних 

дій додавання і віднімання;  

виконує арифметичні дії на 

основі властивостей 

додавання і віднімання 

числа нуль;  

Арифметичні дії 

додавання й віднімання. 

Додавання і віднімання 

чисел у межах 100 – 

(доповнено)  без переходу 

через розряд 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 



віднімання у межах 10  

Сполучний закон додавання  

 

 

розуміє сутність сполучного 
закону додавання, застосовує 

його в обчисленнях (с.150) 

Знаходження невідомого 

компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

Переставний закон 

додавання.  

Взаємозв’язок дій додавання 

і віднімання. 

знає назви компонентів і 

результатів дій додавання й 

віднімання; 

застосовує в обчисленнях 

правила знаходження 

невідомих компонентів дій 

додавання і віднімання; 

 

 

застосовує в обчисленнях 

переставний закон 

додавання та взаємозв’язок 

між діями додавання і 

віднімання в обчисленнях 

(с.150) 

 

 

Записано в іншому порядку: 

Взаємозв’язок дій додавання 

і віднімання. 

 

Знаходження невідомого 

компонента дій додавання і 

віднімання.  

 

 

Переставний закон 

додавання.  

Замінено на: 

розуміє сутність 

взаємозв’язку дій додавання 

і віднімання; 

використовує у мовленні 

назви компонентів і 

результатів дій додавання й 

віднімання; 

 

застосовує в обчисленнях 

правила знаходження 

невідомих компонентів дій 

додавання і віднімання; 

переставний закон 

додавання та взаємозв’язок 

між діями додавання і 

віднімання з опорою на 

зразок; 

коментує в процесі 

виконання обчислень спосіб 

додавання і віднімання 

частинами, спосіб 

порозрядного додавання і 

віднімання - доповнено 

Прийоми додавання і 

віднімання чисел з 

 

 
Додавання і віднімання 

чисел з переходом через 

 

 



переходом через десяток у 

межах 20 

Додавання і віднімання 

одноцифрових чисел 

частинами. 

 

Додавання на основі 

переставного закону 

додавання. 

Віднімання числа від суми. 

 

 

розуміє сутність прийомів 

додавання і віднімання 

одноцифрових чисел 

частинами;  

застосовує переставний і 

сполучний закони 

додавання, правила 

віднімання суми від числа, 

віднімання числа від суми  

 

добирає доцільний спосіб 

обчислення для конкретного 

випадку (с.150) 

десяток у межах 20 

(прийоми – вилучено) 

Додавання і віднімання 

одноцифрових чисел 

частинами. 

 

Додавання на основі 

переставного закону 

додавання. 

 

 

розуміє сутність (прийомів  -

вилучено) додавання і 

віднімання одноцифрових 

чисел частинами;  

застосовує переставний (і 

сполучний – вилучено) 

закон додавання, правила 

віднімання суми від числа, 

віднімання числа від суми в 

обчисленнях - доповнено; 

 

Вилучено 

Таблиці додавання 

 і віднімання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залежність результатів 

арифметичних дій від зміни 

одного  з компонентів при 

сталому іншому компоненті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розуміє залежність 

результатів дій додавання і 

віднімання від зміни одного 

з компонентів (с.151) 

 

Таблиці додавання 

 і віднімання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

Доповнено: розуміє спосіб 

складання таблиць 

додавання та віднімання 

чисел з переходом через 

десяток в межах 20; 

знає результати додавання 

та віднімання чисел з 

переходом через десяток в 

межах 20; 

 

Вилучено 

 

 

 

 



Прийом округлення  

 
Замінено на: 

Додавання і віднімання 

чисел з переходом через 

десяток в межах 20 

способом округлення. 

Доповнено:виконує 

додавання і віднімання 

чисел з переходом через 

десяток в межах 20  

способом округлення з 

опорою на зразок 

 обирає доцільний спосіб 

обчислення для конкретного 

випадку 

 

 Вилучено 

Усне додавання і 

віднімання чисел у межах 

100 з переходом через 

розряд 

Прийоми додавання і 

віднімання: частинами, 

порозрядне, способом 

округлення тощо. 

 

 

 

 

розуміє сутність прийомів 

усного додавання й 

віднімання чисел частинами, 

порозрядного, способом 

округлення; 

застосовує в обчисленнях 

переставний і сполучний 

закони додавання, правила 

віднімання суми від числа; 

 

обирає доцільний спосіб 

обчислення для конкретного 

випадку (с.151) 

 

Усне додавання і 

віднімання чисел у межах 

100 з переходом через 

розряд. 

Замінено: 

Способи додавання і 

віднімання: частинами, 

порозрядне, способом 

округлення тощо. 

 

 

 

 

Замінено: розуміє сутність 

способів усного додавання й 

віднімання чисел частинами, 

порозрядного, способом 

округлення; 

застосовує в обчисленнях 

переставний (і сполучний – 

вилучено) закон додавання, 

правила віднімання суми від 

числа; 

 

вилучено 

Табличне множення та 

ділення. 

 

 
Табличне множення та 

ділення. 

 

 



Арифметичні дії множення 

і ділення 

 

Сутність дії множення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сутність дії ділення. 

 

 

 

 

 

Ділення рівних чисел. 

 

 

 

 

 

розуміє сутність дії 

множення як операцію 

об’єднання множин, які не 

перетинаються і містять 

однакову кількість 

елементів; 

 

розуміє, що суму однакових 

доданків можна замінити 

множенням. 

 

розуміє сутність дії ділення 

як операцію розбиття 

множини на кілька 

рівночисельних множин, що 

не перетинаються: 

 

знає властивості дій 

множення і ділення на 1,10,  

множення на нуль, нуля на 

число, ділення нуля на 

число, ділення рівних чисел 

(с.151) 

Арифметичні дії множення 

і ділення 

 

Сутність дії множення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сутність дії ділення. 

 

 

 

 

 

Замінено на: 

Ділення числа на рівне йому 

число. 

 

 

 

Замінено на: 

розуміє множення як дію 

додавання  однакових 

доданків;  

 

 

Замінено на: 

замінює суму однакових 

доданків добутком, добуток 

– сумою однакових 

доданків; 

Замінено на: 

розуміє ділення як дію, 

обернену до множення;  

 

 

 

знає властивості дій 

множення і ділення на 1,10,  

множення на нуль, нуля на 

число, ділення нуля на 

число, ділення числа на 

рівне йому число; 

Таблиці множення і 

ділення 

Залежність результату 

множення і ділення від 

 

 

розуміє залежність значення 

добутку від зміни одного з 

 

 

Вилучено 

 

 

 

Вилучено 

 



зміни одного з компонентів 

при сталому іншому. 

 

 

 

Таблиці множення та 

ділення одноцифрових 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

множників; 

розуміє залежність значення 

частки від зміни діленого 

або дільника; 

 

знає таблиці множення 

чисел 2–9; 

знає таблиці ділення на 

числа 2–9 (с. 151) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиці множення та 

ділення одноцифрових 

чисел. 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

Замінено на: 

знає напам’ять результати 

множення чисел 2 – 5 і 

ділення на числа 2 – 5; 

застосовує в обчисленнях 

знання таблиць множення і 

ділення на 2 – 5; 

обчислює вирази на 

множення і ділення чисел на 

6 – 9 з опорою на таблицю 

множення. 

Відношення кратного 

порівняння. 

Кратне порівняння чисел. 

 

знає слова-ознаки 

відношення кратного 

порівняння; 

 

 

 

 

 

моделює відношення 

кратного порівняння чисел  

 

Відношення кратного 

порівняння. 

Кратне порівняння чисел. 

 

знає слова-ознаки 

відношення кратного 

порівняння, 

правило кратного 

порівняння чисел - 

доповнено; 

 

 

Замінено й доповнено: 

обирає схему, рисунок, що 

ілюструють відношення 

кратного порівняння чисел; 

виконує кратне порівняння 

чисел; 



знаходить число, яке у 

кілька разів більше (менше) 

за дане 

Просторові відношення. Геометричні фігури 

Узагальнення 

і систематизація 

навчального матеріалу 

за 1-й клас 

Пряма, промінь, відрізок. 

Многокутники: трикутник, 

чотирикутник, п’ятикутник, 

шестикутник. 

виділяє геометричні фігури 

на кресленні; 

моделює геометричні фігури 

із підручного матеріалу; 

конструює геометричну 

фігуру з інших фігур – 

трикутників, 

чотирикутників тощо; 

 

розрізняє пряму, промінь, 

відрізок;  (с.152) 

Узагальнення 

і систематизація 

навчального матеріалу 

за 1-й клас 

Пряма, промінь, відрізок. 

Многокутники: трикутник, 

чотирикутник, п’ятикутник, 

шестикутник. 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнено 

розрізняє геометричні 

фігури – пряму, криву, 

промінь, відрізок; 

многокутники; куб, кулю 

Кути  

Кут. Кути многокутника.  

Прямий кут.  

Побудова прямого кута на 

аркуші в клітинку. 

 

 

 

 

 

будує прямий кут за 

допомогою косинця 

 

 Доповнено: 

має уявлення про кут; 

показує кути многокутника; 

 

Замінено на: 

будує прямий кут на аркуші 

в клітинку за допомогою 

лінійки 

Коло, круг та їх елементи. 

 

 

Центр кола (круга), радіус, 

діаметр. 

 

 

 

визначає за рисунком 

елементи кола (круга 

Замінено на: 

Істотні ознаки кола, круга. 

 

Вилучено 

 

 

 

 

Вилучено 



Математичні вирази. Рівності. Нерівності 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

1-й клас. 

Числові рівності й 

нерівності: істинні та хибні. 

визначає істинність або 

хибність рівностей та 

нерівностей; 

перетворює хибні числові 

рівності та нерівності в 

істинні; 

обґрунтовує результат 

порівняння; 
 

порівнює математичні 

вирази на основі порівняння 

їх значень, встановлення 

залежності результату від 

зміни одного компонента 

(с.153) 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

1-й клас. 

Числові рівності й 

нерівності: істинні та хибні - 

вилучено 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 
 

Замінено на: 

порівнює математичні 

вирази на основі порівняння 

їх значень; 

складає рівності і нерівності 

за результатами порівняння 

Математичні вирази: 

добуток та частка. 

  Доповнено: 

складає рівності і нерівності 

за результатами порівняння 

Вирази зі змінною.  

 

 

 

знаходить значення виразу 

при заданому числовому 

значенні змінної (с.154) 

 

 Доповнено: 

має уявлення про змінну, 

вираз із змінною; 

 

знаходить значення виразу 

при заданому числовому 

значенні змінної з опорою 

на зразок – доповнено 

Величини 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

 Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

Доповнено: 

має уявлення про довжину, 

масу, місткість як 



1-й клас 

Співвідношення між 

одиницями вимірювання 

величин.   

 

 

 

Вимірювальні прилади. 

1-й клас 

Замінено на: 

Співвідношення між 

одиницями вимірювання 

маси: кілограмом – 

центнером.   

 

Вилучено 

властивості предметів 

навколишнього світу; 

 

записує результати 

вимірювання в  кілограмах 

(кг); центнерах (ц) - 

доповнено 

 

Час. 

Одиниці вимірювання часу, 

пов’язані з обертанням 

небесних тіл – доба, місяць, 

рік. 

знає одиниці часу (доба, 

тиждень, місяць, рік) та 

співвідношення між ними 

(с.154) 

 

Час. 

Одиниці вимірювання часу, 

(пов’язані з обертанням 

небесних тіл – вилучено) 

доба, місяць, рік. 

Година. Хвилина.- 

доповнено 

знає одиниці часу (доба, 

тиждень – вилучено, місяць, 

рік, година, хвилина - 

доповнено) та 

співвідношення між ними,  

Доповнено: 

записує результати 

визначення часу, 

використовуючи скорочені 

позначення (год, хв) 

Іменовані числа  

 

виконує дії додавання й 

віднімання з іменованими 

числами (с.154) 

 Доповнено: 

виконує дії додавання й 

віднімання з іменованими 

числами, поданими в 

однакових одиницях 

вимірювання 

Сюжетні задачі 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за  

1-й клас 

Обернені задачі. 

 

 

 

складає і розв’язує обернені 

задачі до простих 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за  

1-й клас 

Обернені задачі -вилучено 

 

 

 

 

Вилучено 



Прості задачі. 

Задачі на збільшення та 

зменшення числа на кілька 

одиниць, сформульовані у 

непрямій формі. 

 

 

розв’язує задачі на 

збільшення та зменшення 

числа на кілька одиниць, 

сформульованих у непрямій 

формі; 

 

розуміє, що один і той самий 

вираз може бути 

математичною моделлю 

безлічі сюжетів задач; 

 

Вилучено 

 

Вилучено 

 

 

 

 

Замінено на: 

розуміє, що один і той самий 

вираз може бути 

розв’язанням безлічі 

сюжетів задач 

Розв’язування складених 

задач. 

Задачі міжпредметного 

змісту на роботу з даними 

 

розуміє інформацію з 

таблиць та лінійних діаграм 

 

Розв’язування складених 

задач. 

Задачі міжпредметного 

змісту на роботу з даними 

 

розуміє інформацію з 

таблиць (та лінійних діаграм 

– вилучено) 

 

Загальні прийоми 

розв’язування задач. 

Математична модель задачі. 

 

 

Ілюструє їх схемою 

(«деревом» міркувань)  

 

 

Замінено на: 

Розв’язання задачі. 

Розв’язок. 

 

Замінено на: 

складає схему міркування 

пошуку розв’язання 

складеної задачі («дерево» 

міркувань 

Додаткові теми 

Істинні та хибні 

висловлювання. 

 Додаткові теми 

Істинні та хибні 

висловлювання - вилучено 

 

Математика 

3 КЛАС  
136 год змінено на 140 год (4 години на тиждень) 

Стара редакція Нова редакція 



Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Узагальнення і 

систематизація 

навчального матеріалу за 

2-й клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони додавання і 

множення.  

 
 

Сполучний закон множення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

застосовує в обчисленнях 

переставний і сполучний 

закони додавання і 

множення; (с.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замінено на: 

Переставний закон 

додавання.  Переставний 

закон множення.  

 

Вилучено 

 

Доповнено: 

знає таблиці додавання і 

відповідні випадки 

віднімання;  

знає таблиці множення 

чисел 2 – 5 і відповідні 

випадки ділення;  

застосовує в обчисленнях 

знання таблиць додавання й 

знання таблиць множення 

(чисел 2 – 5); 

Замінено на: 

застосовує в обчисленнях 

переставний закон 

додавання і переставний 

закон множення;  

 

Прийоми усного додавання і 

віднімання. 

 

 

Різницеве та кратне 

порівняння. 

 

 

 

 

 

встановлює відношення 

різницевого і кратного 

порівняння чисел (с.157) 

 

Замінено на 

Усне додавання і 

віднімання.   

 

Різницеве та кратне 

порівняння. 

 

ДОПОВНЕНО: 

Таблиці множення і 

 

 

 

Замінено на 

виконує різницеве та кратне 

порівняння чисел; 

 

 

знає напам’ять результати 



ділення на 6 - 9.  

Таблиці множення і 

ділення (продовження) 

Таблиці множення і ділення 

на 6 - 9.  

 

Залежність результату дії 

множення від зміни одного з 

компонентів при сталому 

другому. 

 

Залежність результату дії 

ділення від зміни одного з 

компонентів при сталому 

другому. 

множення чисел 6 – 9 і 

ділення на числа 6 – 9; 

застосовує в обчисленнях 

знання таблиць множення і 

ділення на 2 – 9; 

розуміє залежність 

результату дії множення від 

зміни одного з компонентів 

при сталому другому; 

 

розуміє залежність 

результату дії ділення від 

зміни одного з компонентів 

при сталому другому 

 

Залежність результатів 

множення й ділення від 

зміни одного з компонентів 

дій. 

 

використовує в 

обчисленнях залежність 

результатів множення й 

ділення від зміни одного з 

компонентів дій (с.157) 

 

Замінено 

Залежність результату дії 

множення від зміни одного з 

компонентів при сталому 

другому. 

Залежність результату дії 

ділення від зміни одного з 

компонентів при сталому 

другому. 

Замінено на: 

розуміє  залежність 

результату дії множення від 

зміни одного з компонентів 

при сталому другому; 

розуміє  залежність 

результату дії ділення від 

зміни одного з компонентів 

при сталому другому; 

Нумерація чисел в 

концентрі «Тисяча» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтеми «Сотня» і «Усна 

та письмова нумерація 

чисел у межах 1000» 

об’єднані в одну тему 

«Нумерація чисел в 

концентрі «Тисяча» 

знає способи утворення 

трицифрового числа; 

 

 

 

 



 

Трицифрове число. 

Місце числа у натуральному 

ряді.  
 

 

 

 

знає співвідношення між 

розрядними одиницями; 

визначає розрядний склад 

числа; 

 

розуміє сотню як  одиницю 

лічби; 

лічить сотнями, десятками, 

одиницями;  

визначає у числі розряди – 

сотень, десятків, одиниць; 

порівнює, додає і віднімає 

розрядні числа; 

розрізняє одноцифрові,  

двоцифрові і трицифрові 

числа 

знає способи утворення 

трицифрового числа; 

називає числа від 1 до 1000 в 

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 

 

Вилучено (оскільки 

перегукується з іншими 

темами розділу) 

 

Вилучено 

 

 

 

Замінено (упорядковано 

відповідно до логіки 

опрацювання матеріалу): 
розуміє сотню як  одиницю 

лічби; 

лічить сотнями, десятками, 

одиницями;  

знає способи утворення 

трицифрового числа; 

називає числа від 1 до 1000 в 

прямому і зворотному 

порядку від будь-якого 

числа до вказаного;  

називає попереднє і 

наступне число до будь-

якого числа в межах 1000; 

розрізняє одноцифрові,  

двоцифрові і трицифрові 

числа 

читає і записує трицифрові 

числа; 

записує трицифрове число у 

вигляді суми розрядних 

доданків; 

розуміє позиційне значення 



трицифрового числа, 

записує трицифрове число у 

вигляді суми розрядних 

доданків; 

визначає загальну кількість 

одиниць, десятків, сотень у 

трицифровому числі; 

порівнює числа в межах 

тисячі на основі порядку 

слідування чисел у 

натуральному ряді та на 

основі десяткового складу 

чисел 

 

цифри в записі 

трицифрового числа, 

визначає у числі розряди – 

сотень, десятків, одиниць; 

визначає загальну кількість 

одиниць, десятків, сотень у 

трицифровому числі; 

порівнює, додає і віднімає 

розрядні числа; 

порівнює числа в межах 

тисячі на основі порядку 

слідування чисел у 

натуральному ряді та на 

основі десяткового складу 

чисел 

Прийоми усного 

додавання і віднімання 

круглих трицифрових 

чисел          

 

розуміє сутність прийомів 

усного додавання і 

віднімання трицифрових 

чисел, поданих круглими 

десятками;  

застосовує усні прийоми 

додавання і віднімання для 

знаходження значення 

числового виразу; 

 

Усне додавання і 

віднімання круглих 

трицифрових чисел    

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнено: 

Сполучний закон додавання  

 

Залежність результату дії 

Замінено на: 

розуміє сутність способів 

усного додавання і 

віднімання трицифрових 

чисел, поданих круглими 

десятками;  

застосовує способи усного 

додавання і віднімання для 

знаходження значення 

числового виразу; 

 

Доповнено: 

розуміє сутність сполучного 

закону додавання; 

 



додавання від зміни одного з 

компонентів при сталому 

другому. 

Залежність результату дії 

віднімання від зміни одного 

з компонентів при сталому 

другому.     

 

розуміє залежність 

результатів дій додавання і 

віднімання від зміни одного 

з компонентів при сталому 

другому; 

Письмові прийоми  

 

планує послідовність 

виконання дій 

 

Псьмове додавання й 

віднімання трицифрових 

чисел 

Вилучено 

Множення і ділення 

трицифрових чисел 

 

Закони та властивості 

 

розуміє суть множення і 

ділення чисел на 10, 100; 

 

Множення і ділення 

трицифрових чисел 

 

Закони та властивості 

 

Замінено на: 

розуміє в процесі роботи над 

практичними завданнями 

сутність законів і 

властивостей дій множення і 

ділення; 

Усні (позатабличні) 

прийоми множення і 

ділення. 

Розподільний закон 

множення відносно 

додавання. 

 

 

 

Прийоми раціональних 

обчислень. 

 

 

 

 

 

 

розуміє суть ділення з 

остачею,  

 

знаходить раціональні 

способи обчислень 

 

Замінено на: 

Позатабличне множення і 

ділення: усні обчислення . 

Замінено на: 

Множення суми на число і 

числа на суму 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

Замінено на: 

розуміє сутність дії ділення 

з остачею 

Вилучено 

Частини. визначає, у скільки разів Частини Вилучено 



Дроби з чисельником 1 як 

частина цілого. 

Утворення і запис. 

 

 

 

 

Поняття про дріб, чисельник 

і знаменник дробу 

Риска дробу як знак ділення. 

 

певна частина менша за ціле 

та у скільки разів ціле 

більше за частину; 

 

 

розуміє утворення частин 

способом ділення цілого на 

рівні частини й виділенням 

однієї з них; 

розуміє сутність чисельника 

і знаменника дробу, пояснює 

їх на прикладах 

 

Частини числа - доповнено: 

утворення і запис.  

Дріб з чисельником 1 (як 

частина цілого – вилучено) 

Доповнено: 

Порівняння дробів із 

чисельником 1. 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

Замінено на: 

розуміє поняття частина 

числа та спосіб утворення 

частини: ділення цілого на 

рівні частини й виділення 

однієї з них; 

має уявлення про дріб як 

число на позначення 

частини цілого; 

розуміє поняття чисельник 

дробу і знаменник дробу 

 

Просторові відношення. Геометричні фігури 

Прямий кут, непрямі кути. 

 

 

 

Многокутник та його 

елементи 

 
 

 

 

 

 

 

креслить прямий кут за 

допомогою косинця (с.160) 

 
 
визначає елементи 

многокутника — сторони, 

вершини, кути; 

 

застосовує властивість 

протилежних сторін 

прямокутника у практичних 

завданнях (с.160) 

Прямий кут, непрямі кути. 

 

 

 

Многокутник та його 

елементи 
 

 

Вилучено 

 

 

 

будує  прямий кут за 

допомогою лінійки на 

аркуші паперу у клітинку; 

 

позначає на рисунку, 

показує на моделі фігури 

елементи многокутника – 

сторони, вершини, кути;  
 

 

 

 

будує прямокутник (квадрат) 



Побудова прямокутника  

(квадрата) за допомогою 

креслярських інструментів 

 

будує прямокутник (квадрат) 

із заданими довжинами 

сторін за допомогою 

креслярських інструментів 

Побудова прямокутника  

(квадрата) за допомогою 

креслярських інструментів 

 

із заданими довжинами 

сторін за допомогою лінійки 

на аркуші в клітинку; 
 

Математичні вирази. Рівності. Нерівності 

Числові рівності й 

нерівності 

 
 
 
Істинні та хибні числові 

рівності, нерівності. 

 

 

 

 

 

розрізняє істинні та хибні 

числові рівності й 

нерівності; 

перетворює хибні числові 

рівності на істинні (с.160) 

Числові рівності й 

нерівності 
 

 

 

 Вилучено 
 

Доповнено: 

складає числові рівності і 

нерівності при порівнянні 

числових виразів; 

читає числові рівності і 

нерівності; 

Вирази зі змінною .  

 

Перетворення виразів. 

 

 

 

 

розуміє, що для спрощення 

обчислень можна 

застосувати закони і 

властивості арифметичних 

дій (с.160-161 

 

Вилучено 

 

Доповнено: 

розуміє поняття «змінна», 

«вираз із змінною» 

Рівняння. 

Розв’язок (корінь) рівняння. 

 

 

Рівняння, у яких права 

частина подана числовим 

виразом.  

Рівняння, в яких один із 

розуміє сутність понять 

«рівняння», «розв’язок 

(корінь) рівняння»  

 

розв’язує рівняння, у яких 

права частина подана 

числовим виразом або один 

із компонентів є числовим 

Замінено на: 

Розв’язок рівняння 

 

 

Вилучено 

 

 

 

Замінено на: 

розуміє сутність понять 

«рівняння», «розв’язок 

рівняння»  

Вилучено 

 

 

 



компонентів є числовим 

виразом.  

 

Розв’язування простих задач 

способом складання 

рівняння (алгебраїчний 

метод). 

виразом; 

 

 

складає і розв’язує рівняння 

за текстом простої задачі 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

Величини 

Узагальнення і 

систематизація навчального 

матеріалу   за 2-й клас 

 

 

 

 

 

Дії з іменованими числами. 
 

 

 

 

Довжина, маса, місткість, 

час як властивості 

навколишнього світу 

 

 

Довжина.  Маса. 

 

 

Співвідношення між 

одиницями вимірювання 

 

 

 

 

 

розуміє, як зважувати 

предмети й відважувати 

сипучі речовини (С.161) 
 

виконує додавання й 

віднімання  іменованих 

чисел (С.161) 

 

 

 

 

 

 

знає, яку частину складає 

менша одиниця довжини, 

маси від більшої (с.161) 

 

Узагальнення і 

систематизація навчального 

матеріалу   за 2-й клас 

 

Вилучено 
 

 

 

Дії з іменованими числами. 

 

 

 

Довжина, маса, місткість, 

час як властивості 

навколишнього світу - 

вилучено 

 

Вилучено 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконує додавання й 

віднімання  іменованих 

чисел, поданих в однакових 

одиницях вимірювання - 

доповнено 
 



величин 

Час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трійки взаємопов'язаних 

величин 

знає, яку частину складає 

менша одиниця часу від 

більшої (с.161) 

 
 
 
виконує додавання і 

віднімання  іменованих 

чисел, поданих в одиницях 

вимірювання часу (с.162) 
 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вилучено 

 

Доповнено: 

розуміє два способи 

позначення часу у другій 

половині доби; 

 

виконує додавання і 

віднімання  іменованих 

чисел, поданих в одиницях 

вимірювання часу, без 

переходу через одиницю 

вимірювання (доповнено) 

 
 

Сюжетні задачі 

Прості задачі 

Прості задачі, що містять 

трійки взаємопов’язаних 

величин 

 

 

 

 

 

 

 

 

розв’язує задачі, що містять 

трійки взаємопов’язаних 

величин (с.163) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прості задачі 

Прості задачі, що містять 

трійки взаємопов’язаних 

величин (загальна довжина, 

довжина одного відрізка, 

кількість відрізків; загальна 

маса, маса одного предмета, 

кількість предметів; 

загальна місткість, місткість 

однієї посудини, кількість 

посудин; вартість, ціна, 

кількість; загальний 

розв’язує задачі, що містять 

трійки взаємопов’язаних 

величин;  

Доповнено: 

виділяє взаємопов’язані 

величини у текстах задач, 

що містять трійки 

взаємопов’язаних величин; 

розуміє взаємозв’язок між 

трьома величинами і 

характер зміни однієї 

величини залежно від зміни 



 

 

 

Прості задачі на визначення 

часу початку події, 

тривалості події, часу 

закінчення події. 

 
 

 

 

 

 

розв’язує задачі на 

знаходження часу початку 

події, тривалості події, часу 

закінчення події. (с.163) 

 
 

виробіток, продуктивність 

праці, час роботи -

доповнено). 

 

Прості задачі на визначення 

часу початку події, 

тривалості події, часу 

закінчення події. 
 

іншої при сталій третій. 

 
 

 

розв’язує задачі на 

знаходження часу початку 

події, тривалості події, часу 

закінчення події з опорою на 

годинник. 
 

Складені задачі 

Розв'язування задач за 

допомогою рівнянь 

(ознайомлення). 

 

Задачі міжпредметного 

змісту на роботу з даними 

 

 

 

 

Загальні прийоми 

розв'язування задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розуміє, що задачі можна 

розв'язувати за допомогою 

рівнянь; 

 

розуміє і використовує у 

розв'язуванні практично 

зорієнтованих задач 

інформацію з таблиць та 

лінійних діаграм. (с.163) 

 
 

записує розв’язання задачі 

з поясненням 
 

 

 

 

 

 

 

Складені задачі 

Вилучено 
 

 

 

Задачі міжпредметного 

змісту на роботу з даними 

 

 

 

 

 

Загальні прийоми 

розв’язування задач 

Способи запису розв’язання 

задачі. Розв’язок задачі. 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 
 

 

 

розуміє і використовує у 

розв’язуванні практично 

зорієнтованих задач 

інформацію з таблиць. 

(Лінійних діаграм - 

вилучено) 
 

Доповнено: 

записує розв’язання задачі 

різними способами: 

окремими діями з 

поясненням, або виразом;  

записує повну відповідь на 

запитання задачі; 

розв’язує задачі різними 

способами;  



 

 

 

 

Прикидка очікуваного 

результату. 

Математична модель задачі. 

 

 

 

 

прогнозує очікуваний 

результат (с.163) 

 

 
 

 

 

Вилучено 

Доповнено: 

Способи запису розв’язання 

задачі. Розв’язок задачі. 

складає прості і складені 

задачі за малюнком, 

коротким записом, схемою, 

виразом. 
 

 


