
Методичні рекомендації  

щодо навчання змісту математичної освітньої галузі (5 клас) 

у 2022-2023 навчальному році  

 

Організація освітнього процесу з математики в 5 класах закладів 

загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році здійснюється за 

Державним стандартом базової середньої освіти [1] в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа» [4]. 

Відповідно до Законів України «Про освіту» [2] і «Про повну загальну 

середню освіту» [3], Постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.2020  

№ 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої 

освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text), від 

24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового 

режиму воєнного стану в Україні»  (https://document.vobu.ua/doc/13475), 

листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про 

організацію 2022-2023 навчального року» освітній процес з математики  

в 5 класі в умовах правового режиму воєнного стану реалізується залежно від 

безпекової ситуації в кожному населеному пункті:  

– в очному форматі, із гарантуванням безпечних умов навчання для 

всіх учасників освітнього процесу; 

– у дистанційному форматі, у разі наявності безпосередньої 

небезпеки, зокрема продовження воєнних (бойових) дій, можливих 

артилерійських обстрілів, загрози ракетно-бомбових ударів; 

– у змішаному (очно-дистанційному) форматі. 

Форми організації освітнього процесу, структура та тривалість 

навчальних тижнів, днів, занять визначаються педагогічною радою закладу 

загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою 

програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, установленого 

навчальним планом, із урахуванням вікових особливостей, фізичного, 

психічного та інтелектуального розвитку учнів 5 класу, безпекової ситуації 

кожного населеного пункту. 

Необхідною умовою організації освітнього процесу з математики в  

5 класі в умовах воєнного стану є дотримання сигналів оповіщення, зокрема  

«Повітряна тривога», «Загроза артобстрілів». 

Учасники освітнього процесу, у разі включення сигналу оповіщення, 

повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту й 

перебувати в них до скасування сигналу. У разі скасування сигналу (відбою) 

повернутись до приміщення закладу освіти та продовжити заняття відповідно 

розкладу з урахуванням необхідного корегування. 

На виконання Указу Президента України Володимира Зеленського від 

16.03.2022 № 143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання» варто 

щоранку о 9.00 згадати хвилиною мовчання загиблих внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України. 

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, із метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), рекомендуємо 
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дотримуватися протиепідеміологічних вимог у закладах загальної середньої 

освіти під час карантину згідно з Постановою Міністерства охорони здоров’я 

від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)». 

З метою саморегулювання психоемоційних станів у дітей, запобіганню 

виникнення тривожних станів і панічних атак у школярів, підготовки до 

проведення уроків в умовах воєнного стану, варто: 

– опрацювати методичні рекомендації Міністерства освіти і науки 

України «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» 

(https://cutt.ly/dFpL5j1); 

– використовувати матеріали, розміщені на сайті інституту 

модернізації змісту освіти (https://cutt.ly/UFpACXA); 

– опрацювати матеріали проєкту психологічної підтримки «Поруч» 

(https://poruch.me/); 

– використовувати матеріали «Психологічна підтримка педагогів» 

Державної служби якості освіти України (https://bit.ly/3yDqxJY). 

Організацію освітнього процесу з математики в 5 класі в очному та 

дистанційному форматах навчання в умовах воєнного стану рекомендуємо 

здійснювати за допомогою технологій дистанційного та змішаного навчання, 

відповідно Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти [5], затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного 

навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28.09.2020 за  

№ 941/35224. 

Дотримання санітарно-гігієнічних норм та безпеки життєдіяльності під 

час освітнього процесу регламентуються наказом Міністерства охорони 

здоров'я від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394: 

− чергування видів навчальної діяльності під час проведення 

навчального заняття; 

− безперервна тривалість навчальної діяльності з технічними 

засобами навчання впродовж навчального заняття для учнів 5 класів – не 

більше 20 хвилин;  

− проведення вправ із рухової активності та вправ гімнастики для 

очей після занять із застосуванням технічних засобів навчання (додаток 3 

«Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для 

очей» до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 

(пункт 22 розділу III) [7]. 

У процесі навчання математики доцільно використовувати можливості 

застосунків: 

– Microsoft Teams; 

– Google Classroom; 

– Class Dojo (https://www.classdojo.com/); 
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– платформи для дистанційного та змішаного навчання 

«Всеукраїнська школа онлайн» (https://lms.e-school.net.ua/); 

– бази ресурсів (відео, дидактичні матеріали, інструменти) платформи 

«УМІТИ» (https://umity.in.ua/resources/); 

– освітнього ресурсу MiйКлас (https://miyklas.com.ua/info/uciteliam). 

Організація освітнього процесу з математики у 5 класах у  

2022-2023 навчальному році здійснюється за Державним стандартом базової 

та повної загальної середньої освіти [1], затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних 

стандартів повної загальної середньої освіти; Типовою освітньою  

програмою [8], затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 

від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для  

5-9 класів закладів загальної середньої освіти», модельними навчальними 

програмами (математична освітня галузь), затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 «Про надання 

грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним 

навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти» зі змінами, 

унесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 

10.08.2021  № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795», від 29.09.2021 № 1031 

«Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12 липня 2021 року № 795», зокрема: 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Бурда М.І., Васильєва Д.В.) – 

https://cutt.ly/qKFmYdH; 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Василишин М.С., Миляник А.І.,  

Працьовитий М.В., Простакова Ю.С., Школьний О.В.) – 

https://cutt.ly/HKFmbzX; 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А.,  

Пихтар М.П., Рубльов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С.) – 

https://cutt.ly/lKFmHag; 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Істер О.С.) – https://cutt.ly/eKFmBWU; 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Беденко М.В., Клочко І.Я., Кордиш Т.Г.,  

Тадеєв В.О.) – https://cutt.ly/eKFm79m; 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Скворцова С.О., Тарасенкова Н.А.) – 

https://cutt.ly/iKFQCa8; 

− модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Радченко С.С., Зайцева К.С.) – 

https://cutt.ly/AKFWvKg. 
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Перелік підручників з математики для 5 класів закладів загальної 

середньої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.06.2022 № 545 «Про затвердження переліку підручників для 5 класу 

закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кошти 

державного бюджету».  

Відповідно до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти [8] навчальне навантаження (математична освітня 

галузь) для закладів із навчанням українською мовою в 5 класі становить: 

– рекомендоване – 5 год на тиждень , 175 годин на рік;  

– мінімальне – 4 години на тиждень, 140 годин на рік;  

– максимальне – 6 години на тиждень, 210 годин на рік.  

Навчання математики в 5 класі підпорядковується меті математичної 

освітньої галузі, визначеній у Державному стандарті базової середньої  

освіти [1], а саме: 

– розвиток особистості учня через формування математичної 

компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими компетентностями для 

успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя, що 

передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв’язувати 

математичні та практичні задачі;  

– розвиток логічного мислення та психічних властивостей 

особистості; 

– розуміння можливостей застосування математики в особистому та 

суспільному житті. 

Формування й розвиток в учнів ключових компетентностей на уроках 

математики в 5 класі за Державним стандартом базової середньої освіти [1] в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» [4] відбувається у 

процесі опанування змісту та досягнення очікуваних результатів навчання, 

визначених у модельних навчальних програмах (математична освітня галузь), 

засобами навчальних завдань, поданих в підручниках і навчальних 

посібниках, створених на основі обраних модельних навчальних програм, із 

використанням сучасних засобів навчання.  

Організацію навчання математики в 5 класах за Державним стандартом 

базової середньої освіти [1]  в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» [4] необхідно здійснювати, ураховуючи: 

– дотримання наступності у формуванні математичної 

компетентності початкової та основної школи; 

– вибір технологій, методів, прийомів, засобів організації освітнього 

процесу відповідно до матеріально-технічних можливостей закладу загальної 

середньої освіти; 

– проєктування кожного етапу навчання; 

– якісно організовану систему оцінювання навчальних досягнень 

учнів (поточне, формувальне, підсумкове оцінювання). 

З метою формування та розвитку ключових компетентностей, 

зазначених у додатку 7 «Математична освітня галузь. Компетентнісний 

потенціал» Державного стандарту базової середньої освіти [1] та спільних 



для них наскрізних умінь учнів у процесі навчання математики, рекомендуємо 

педагогічно виправдано й обґрунтовано упроваджувати інноваційні технології 

навчання (критичного мислення, кейс-технології, ІКТ, проблемно-

діалогічного, змішаного, проєктного, дослідницького навчання); 

використовувати активні, інтерактивні, продуктивні методи навчання 

(проблемний, евристичний, дослідницький).  

Навчання математики у 5 класі необхідно здійснювати з переважанням 

індуктивних міркувань, у основному, на наочно-інтуїтивному рівні із 

залученням практичного досвіду учнів, прикладів із навколишнього світу. 

Засвоєння навчального матеріалу доцільно здійснювати через 

організацію навчального відкриття (дослідження), завдяки чому учні 5 класів 

зможуть самостійно дійти висновків і узагальнень.  

Учні 5 класу Нової української школи – представники сучасного 

цифрового покоління, у якого сформувалися принципово інші способи 

отримання, сприйняття й засвоєння інформації:  

– спроможність сприймати інформацію лише невеликими порціями 

та переважно візуально; 

– «сканування» поглядом візуального контенту; 

– орієнтація на ключові слова та візуальні орієнтири. 

У них виражена нездатність сприймати, засвоювати, використовувати 

великі обсяги інформації, вербальні способи подання матеріалу, їм складно 

сконцентруватися та зосередити увагу на головних та істотних моментах.  

Наявність «кліпового» мислення, коли сприйняття інформації 

відбувається короткими, яскравими уривками, без намагань установити між 

ними логічні зв’язки, обумовлює необхідність використання засобів 

візуалізації навчального матеріалу в процесі навчання математики, наочної 

схематизації навчальних дій.  

Зорове сприйняття навчального матеріалу дозволяє максимально 

залучити потенціал візуального мислення, тому активне використання 

засобів візуалізації в процесі навчання математики сприяє інтенсифікації 

освітнього процесу за рахунок застосування економічного за часу та обсягом 

подання навчального матеріалу у наочному вигляді. 

Пояснення навчального матеріалу необхідно здійснювати в доступній, 

чіткій, ілюстративній формі відповідно до вікових особливостей учнів  

5 класів із урахуванням когнітивних особливостей сучасного цифрового 

покоління, використовуючи засоби візуалізації:  

– інфографіка (Piktochart (http://piktochart.com/), Visual.ly 

(http://visual.ly/), Venngage (http://venngage.com/),  Easel.ly 

(http://www.easel.ly/); 

– ментальні карти (MindMeister (https://www.mindmeister.com/), 

Mindomo (https://www.mindomo.com/); 

– програми динамічної математики (GeoGebra, GeoGebra 5.0); 

– інтерактивні комп’ютерні моделі. 

З метою забезпечення актуалізації опорних знань, неперервного 

повторення, як передумови міцності знань і вмінь учнів, рекомендуємо 
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використовувати інтерактивні завдання онлайн сервісів LearningApps.org 

(http://learningapps.org/), Kahoot! (https://kahoot.com), Classtime 

(https://www.classtime.com/uk/).  

Застосування інтерактивних методів і прийомів навчання («Робота в 

парах», «Карусель», «Синтез думок», «Коло ідей», «Мікрофон», «Незакінчені 

речення», «Мозковий штурм», «Броунівський рух») забезпечує можливість 

взаємодії учнів на уроках, що сприяє створенню атмосфери співробітництва, 

співтворчості.  

Самостійність, ініціативність, творчість учнів забезпечують рольові, 

ділові та імітаційні ігри, розв’язування творчих завдань, завдань практичного 

спрямування, аналіз життєвих ситуацій, проведення навчальних досліджень. 

Рекомендуємо у процесі навчання математики в 5 класі за Державним 

стандартом базової середньої освіти [1] в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» [4] використовувати різні форми роботи (індивідуальна, 

парна, групова, фронтальна, колективна), можливості змішаного та 

дистанційного навчання.  

У процесі навчання математики в 5 класі за Державним стандартом 

базової середньої освіти [1] в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» [4], із метою формування навичок математичного моделювання, 

рекомендуємо розв’язувати задачі практичного й прикладного змісту. 

З метою формування громадянської та соціальної компетентностей, 

почуття патріотизму, любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, 

традицій, рекомендуємо, у процесі навчання математики, розв’язувати задачі 

національно-патріотичного спрямування, що: 

– містять історичні чи статистичні відомості (загальнодержавні чи 

регіональні); 

– популяризують українську історію, боротьбу українського народу 

за незалежність, готовність до виконання обов’язку із захисту незалежності 

та територіальної цілісності України; 

– містять реальні досягнення українського народу та викликають 

почуття гордості за рідну країну. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів у 

процесі навчання математики в 5 класі за Державним стандартом базової 

середньої освіти [1] в умовах воєнного стану є формування в учнів 

ціннісного ставлення до суспільства, держави, відчуття своєї належності до 

України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни, активної за 

формою та моральної за змістом життєвої позиції. 

Доцільно на уроках математики передбачити виконання проєктів 

наступної тематики: 

− Видатні математики  України. 

− Дива України. 

− Відкрий для себе Україну. 

− Магія орнаменту. 

− Математичні основи української вишивки. 

− Українська писанка. 
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Навчальні досягнення з математики учнів 5 класів підлягають 

поточному, формувальному оцінюванню, у ході якого відстежується процес 

засвоєння компонентів змісту освіти, і підсумковому оцінюванню 

(тематичне, семестрове, річне) під час якого встановлюється відповідність 

здобутих учнями результатів навчання нормативно встановленим 

параметрам.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу з математики 

орієнтовано на визначені Державним стандартом базової середньої освіти [1] 

ключові компетентності та наскрізні вміння (додаток 7 Державного 

стандарту базової середньої освіти), вимоги до обов’язкових результатів 

навчання учнів з математичної освітньої галузі (додаток 8 Державного 

стандарту базової середньої освіти) і передбачені навчальною програмою 

очікувані результати навчання для відповідного періоду освітнього  

процесу [1].  

У процесі формувального оцінювання здійснюється відстеження 

особистісного розвитку учнів, хід опановування ними навчального досвіду як 

основи компетентності, що дозволяє: 

– вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;  

– діагностувати їх досягнення на кожному з етапів процесу навчання; 

– виявляти вчасно та розв’язувати проблеми; 

– мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі 

результати; 

– виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, 

переконання у власних можливостях і здібностях.  

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів необхідно 

здійснювати систематично, за можливості, в індивідуальній формі, у формах 

самоконтролю і взаємного контролю, фронтально за допомогою методів 

спостереження, усного опитування, вивчення учнівських робіт, учнівського 

портфоліо.  

Під час оцінювання учнів з математики варто орієнтуватись на опис 

інструментарію оцінювання у Типовій освітній програмі для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти [8], ураховувати «Рекомендації щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту 

відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти», 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022  

№ 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до 

нового Державного стандарту базової середньої освіти» [6]. 
Під час оцінювання результатів освітнього процесу необхідно: 

– надавати учням наперед чіткі критерії оцінювання результатів 

навчання та стимулювати самостійно оцінювати свою діяльність, її 

результати відповідно до критеріїв, стежити за поступом;  

– формувати позитивне сприйняття себе, результатів власного 

навчання і розвитку, ставити особисті цілі і визначати рівень їх досягнення; 

– порівнювати себе не з іншими, а тільки з власним поступом. 



Вибір форм, змісту та способів поточного та підсумкового оцінювання 

результатів навчання здійснюється вчителями математики залежно від 

дидактичної мети.  

Для ефективної організації навчання математики в 5 класі за 

Державним стандартом базової середньої освіти [1] в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа» [4] рекомендуємо опрацювати 

навчально-методичне забезпечення (математична освітня галузь), розміщене 

на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України (https://cutt.ly/4Dm0A9p), зокрема: 

– навчально-методичний путівник НУШ 5-6 класи 

(https://cutt.ly/oLEs3D6); 

– навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи 

(https://cutt.ly/NLEsJuc); 

– модельні навчальні програми (https://cutt.ly/WLEdyLf); 

– презентації модельних навчальних програм  

(https://imzo.gov.ua/matematychna-osvitnia-haluz/). 

Навчально-методичне забезпечення (математична освітня галузь), 

розміщено на Інтернет ресурсах, зокрема;  

– український проєкт «Якість освіти» 

(http://yakistosviti.com.ua/uk/Matematika-2021) – за модельною навчальною 

програмою «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Бурда М.І., Васильєва Д.В.); 

– видавництво «Генеза» (https://www.geneza.ua/product/1053) – за 

модельною навчальною програмою «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти(авт. Істер О.С.); 

– видавництво «Ранок» (https://ua.izzi.digital/DOS/108471/108510.html) – 

за модельною навчальною програмою «Математика. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Скворцова С.О., Тарасенкова Н.А.); 

– український освітянський видавничий центр «ОРІОН» 

(https://cutt.ly/MDO21oE) – за модельною навчальною програмою 

«Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Скворцова С.О., Тарасенкова Н.А.); 

– видавництво «Формула» (https://formula.education/pryvit-5-ty-

klasnyky/) – за модельною навчальною програмою «Математика. 5-6 класи» 

для закладів загальної середньої освіти (авт. Василишин М.С., Миляник А.І.,  

Працьовитий М.В., Простакова Ю.С., Школьний О.В.). 

У процесі формування власної траєкторії професійного розвитку 

вчителя математики Нової української школи, організації самоосвітньої 

діяльності рекомендуємо використовувати освітні онлайн середовища: 

− Нова українська школа (http://nus.inf.ua/); 

− український проєкт «Якість освіти» (http://yakistosviti.com.ua/; 

− інтерактивне навчання (http://interactive.ranok.com.ua/); 

− Prometheus (http://courses.prometheus.org.ua/); 

− студія онлайн освіти (https://courses.ed-era.com/); 

та платформи для організації навчання та підвищення кваліфікації вчителів: 

https://cutt.ly/4Dm0A9p
https://cutt.ly/4Dm0A9p
https://cutt.ly/oLEs3D6
https://cutt.ly/NLEsJuc
https://cutt.ly/WLEdyLf
https://imzo.gov.ua/matematychna-osvitnia-haluz/
http://yakistosviti.com.ua/uk/Matematika-2021
https://www.geneza.ua/product/1053
https://ua.izzi.digital/DOS/108471/108510.html
https
https
https://cutt.ly/MDO21oE
https://formula.education/pryvit-5-ty-klasnyky/
https://formula.education/pryvit-5-ty-klasnyky/
http://nus.inf.ua/
http://yakistosviti.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/
http://courses.prometheus.org.ua/
http://courses.prometheus.org.ua/
https://courses.ed-era.com/


− Піфагор (https://pifa.com.ua); 

− Atoms HUB (https://hub.atoms.com.ua); 

− ITeacher (https://iteacher.com.ua); 

− Рух. Освіта (https://ruh.com.ua/); 

− Дистанційна Академія «ТeachНub» (http://teach-hub.com);  

− EdWay (https://edway.in.ua/). 
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