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4.7. Організація освітнього процесу з математики 
в 5-х класах нової української школи 

Д.В.Васильєва,  
кандидат педагогічних наук, 

 старший науковий співробітник відділу  
математичної та інформатичної освіти  

Інституту педагогіки НАПН України 
 

Ідея нової української школи – зробити навчання сучасним і цікавим, 
організувати навчальний процес таким чином, щоб учні, вчителі і батьки з радістю 
приходили до школи, і при цьому щоб учні здобули необхідні компетентності для 
успішного подальшого життя у суспільстві.   

На зміну знаннєвій парадигмі прийшла компетентісна, де освіта людей 
важлива не лише для виробництва, а й для суспільства загалом і самої людини 
зокрема.  

Навчання математики в новій українській школі засноване на засадах 
компетентісного підходу. Тобто, має відбутися перехід від традиційної 
інформаційнонакопичувальної спрямованості процесу навчання до формування і 
розвитку у учнів здатності самостійно практично діяти, застосовувати досвід у 
різних ситуаціях. Акцент на формування ключових компетентностей, необхідних 
для життя в суспільстві та швидкозмінному світі. 

Навчання математики в НУШ має бути спрямоване на досягнення таких 
основних цілей: 

 інтелектуальний розвиток учнів, 
 формування різних видів мислення,  
 оволодіння різними прийомами математичної діяльності,  
  формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнання;  
 виховання учнів у процесі навчання математики;  

формування позитивного ставлення та інтересу до математики. 
 
Курс математики в 5-6 класах є пропедевтичним, і він є перехідним від курсу 

математики початкової школи до систематичного курсу математики в 7- 9 класах. 
Щоб забезпечити комфортний перехід учнів від початкової до середньої школи 
необхідно врахувати наявну у учнів базу і розуміти, які результати мають бути 
досягнені учнями до початку 7 класу. 

Математика в початковій школі 
В початковій школідещо змінився зміст внаслідок реформи. Навчання 

відбувалось на основі однієї з двох типових освітніх програм (одна розроблена під 
керівництвом Олександри Яківни Савченко, а друга – під керівництвом Романа 
Богдановича Шияна). 

Учні з початкової школи вже оперують з натуральними числами в межах 
мільйону, вміють додавати, віднімати множити і ділити в стовпчик. Також вони 
знайомі з поняттям дріб (хоча насправді розглядали лише правильні доби), вміють 
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записувати дріб, що відповідає малюнку, мають досвід порівняння дробів (із 
однаковими знаменниками і з однаковими чисельниками).Крім того, в 4 класі учні 
вже розв’язували задачі на знаходження дробу від числа та числа за значенням його 
дробу. 

Також учням вже знайомі такі поняттями як точка, відрізок, ламана, пряма, 
промінь, кут (гострий, прямий, тупий). Учні розрізняють не лише многокутники, а й 
коло і круг і знають зв'язок між радіусом і діаметром кола чи круга. Окрім плоских 
учні мають розрізняти об’ємні фігури, а саме конус, циліндр, піраміду, кулю, 
прямокутний паралелепіпед, куб. А ще учні вже називали елементи цих 
геометричних фігур (вершини, ребра, грані), показували їх на фігурах. Саме тому, 
доцільно пропонувати в 5 класі учням завдання не лише про прямокутний 
паралелепіпед і куб, а й актуалізувати знання учнів і про інші  просторові фігури, 
сприяючи при цьому формуванню просторового мислення учнів. 

В початковій школі учні ознайомились з такими величинами як довжина (км – 
м – дм – см - мм), маса (т – ц – кг - г), температура (�С), час (год, хв, с), вартість 
(грн, к.), швидкість (км/год, м/c), ємність (л).Крім того, учні навчились вимірювати 
та оцінювати площу різних геометричних фігур палеткою, та навчились визначати 
площу і периметр прямокутника і квадрата за формулами. За програмою Р.Б. 
Шияна учні також мають знати такі одиниці площі як ар та гектар. В 5 класі бажано 
пояснити учням відмінність між ємністю та об’ємом, ввести одиниці об’єму, 
ознайомити учнів з новими одиницями маси (мг) та ємності (мл). 

З початкової школи учні знають, що є числові і буквені вирази, вміють 
знаходити значення таких виразів, розв’язують рівняння та навіть мають досвід 
розв’язування задач за допомогою рівнянь, розрізняють числові нерівості і 
нерівності зі змінною. Учні вміють визначати чи задовольняє число нерівність, 
розв’язують нерівність зручним для себе способом. 

В типових освітніх програмах початкової школи з’явилась нова змістова лінія, 
якої раніше в початковій школі не було, а саме -  «Робота з даними». Тобто, учні 
початкової школи вміють систематизувати дані, подавати їх у вигляді схем чи 
таблиць. Також учні вміють читати діаграми та добудовувати стовпчасті і лінійні 
діаграми. Аналогічна робота з даними має природньо продовжуватись і в 5 класі. 
Тобто, учням доречно пропонувати завдання на прочитання та створення таблиць і 
схем, систематизацію даних, прочитання діаграм. Причому у учнів має бути досвід 
роботи з різними діаграми (стовпчастими, лінійними; горизонтальними, 
вертикальними; кольоровими і з різними штриховками тощо). 

Сучасні учні, що прийдуть в 5 клас, є представниками покоління альфа, вони 
у наслідок реформи володію іншим набором знань, навичок, вмінь, ставлень, 
цінностей, ніж учні, що були до них. У них по-іншому був організований процес 
навчання, вони працювали за іншими підручниками, на інше акцентувалася увага.  

Вчителі мають бути готові модифікувати процес навчання математики, 
враховуючи особливості учнів та вимогу реформи отримати інший результат. 
Акцент не на знання, а на набір компетентностей, якими оволодів учень у процесі 
навчання. 
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Про підручник  
Підручник авторського колективу Бевз Г.  П., 

Бевз В. Г., Васильєва Д. В., Владімірова Н. Г. для 5 
класу повністю відповідає модельній програмі для 5-
6 класів авторського колективу Бурда М. І., 
Васильєва Д. В., сучасній математичній науці, 
потребам і можливостям українського суспільства. 
Він створювався з урахуванням концепції 
математичної освіти в Україні, Державних 
стандартів початкової і середньої освіти та інших 
державних документів, з дотриманням 
найважливіших дидактичних принципів: науковості, 
доступності, наступності, систематичності навчання. 

Підручник оформлено так, щоб ним було 
зручно користуватися учням і вчителеві. 
Нумерація задач – безперервна. До деяких з них є відповіді. Біля деяких 
номерів є іконки, що рекомендують форму виконання цього завдання або 
описують його специфіку. 

Привабливість підручника для учнів забезпечується системою 
нетрадиційних завдань (ребусів, ігр, головоломок, задач-жартів, цікавих 
історичних задач тощо), гарних кольорових ілюстрацій, історичних довідок, 
пропонованих завдань для проєктної роботи, для проведення цікавих уроків 
актуалізації опорних знань. Автори намагалися створити підручник, який учням 
було б цікаво читати та розв’язувати пропоновані задачі. 

Розвиток ключових компетентностей. В підручнику містяться завдання 
для розвитку креативного і критичного мислення, фінансової таінформаційної 
грамотності та використання ІКТ,комунікації рідною та іноземними 
мовами,дослідницької діяльності та винахідливості, підприємливості та  
співробітництва,вміння інтегрувати знання та  досвід з різних галузей, вміння 
працювати в команді. 

В підручнику йдеться про українські імена, міста, озера, виробництва, 
навчальні заклади. Зміст підручника тісно пов’язаний з українською мовою, 
українським побутом, з історією і географією України. Звичайно, в підручнику є 
чимало і загальнолюдського, зокрема, пов’язаного з життям наших сусідів, але 
найбільше – про українців. Автори намагалися створити такий підручник, який 
допомагав би на уроках математики виховувати патріотичні почуття учнів. 

Матеріал першого розділу підручника (І півріччя) структуровано у вигляді 
чергування невеликих модулів: арифметичний (2), геометричний (2), 
алгебраїчний (1). 

Кожен з 45 параграфів підручника містить теоретичний матеріал у двох 
частинах: обов’язковий і додатковий під заголовком «Дізнайся більше». Автори 
намагалися виокремити найважливіший матеріал, щоб учні зрозуміли, що 
найсуттєвіше і що слід особливо добре запам’ятати. Обидві частини разом з 
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ілюстраціями і піктограмами займають одну-дві сторінки. Можливі різні форми 
організації роботи учнів з додатковим матеріалом: 

• самостійне читання вдома й коротке обговорення змісту 
прочитаного на наступному уроці; 

• індивідуальне завдання для окремого учня, який на наступному 
уроці робить повідомлення для класу; 

• читання в класі (про себе) з подальшими відповідями на запитання 
вчителя або учнів; 

• проведення позакласного заходу після вивчення відповідного 
модуля (можна запросити батьків). 

Невеликий обсяг теоретичного матеріалу, доступні приклади, унаочнені 
цікавими малюнками, також мають створити умови для формування у 
п’ятикласників умінь і бажання самостійно працювати з теоретичним 
матеріалом. Стимулом до читання тексту параграфа слугують запитання в кінці 
теоретичної частини, що подаються під рубрикою «Перевір себе». 

Щоб привчити учнів до систематичного опрацювання теоретичного 
матеріалу, вчитель під час повідомлення домашнього завдання може наголосити, 
наприклад, так: «Прочитайте текст на с. 4–5. Спробуйте відповісти на запитання з 
рубрики «Перевір себе» (с. 5). Якщо є необхідність, прочитайте текст ще один раз. 
Складіть кожен свої запитання до прочитаного тексту. Наступний урок почнемо з 
відповідей на ці та інші запитання». 

Задачний матеріал підручника – великий за обсягом і зручний у 
використанні. Задачі підручника урізноманітнені за вимогами умови (на 
обчислення, перетворення, дослідження, конструювання), за фабулами (абстрактні, 
прикладні, історичні), за видами діяльності (усні, письмові, практичні), за рівнями 
складності, за поданням інформації (ребуси, кросворди, таблиці, схеми) тощо. Деякі 
задачі подаються у вигляді малюнків. 

Усі задачі і вправи до кожного параграфа структуровано у п’ять груп. У 
рубриці «Поглянь!» міститься декілька задач із розв’язаннями. Вони допоможуть 
учням правильно виконувати домашнє завдання, а батькам, за необхідності, – 
організувати необхідні консультації. 

Рубрика «Виконай усно» містить задачі, розв’язування яких не вимагає 
ніяких записів. Але серед них є завдання різних рівнів – від найпростіших до 
творчих. Ці задачі стануть у пригоді вчителю для організації фронтального 
опитування на кожному уроці. За їх допомогою можна суттєво збільшувати 
кількість розв’язаних на уроці задач, а також формувати в учнів математичну мову. 

Задачі для письмового розв’язування, спрямовані на формування нових знань 
і вмінь, а також на загальний розвиток учнів, діляться на дві групи – Рівень А і 
Рівень Б. Задачі групи А відповідають початковому і середньому рівням 
навчальних досягнень учнів, а тому їх повинні вміти розв’язувати всі учні. Задачі 
групи Б відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень.  

До кожного параграфа пропонуються також задачі на повторення. Вони 
спрямовані на виконання таких функцій: 
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• повторення раніше вивченого матеріалу; 
• актуалізація опорних знань для наступного уроку. 
В кожному параграфі від 20 до 50 завдань. Така кількість завдань не для 

того, щоб вчителі ставили собі мету  розв’язати всі задачі у параграфі, чи щоб 
гналися за кількістю розв’язаних задач, втрачаючі якість. Кожен вчитель 
(незалежно від кількості годин, що відводиться на навчання математики в 
навчальному закладі) за рахунок такої кількості завдань має можливість 
врахувати особливості сприйняття класом матеріалу і без використання 
додаткових посібників забезпечити будь-якого учня класу необхідним задачним 
матеріалом різного рівня. 

Крім основних параграфів, підручник містить: «Задачі для повторення 
курсу 5 класу», «Цікаві задачі», «З історії математики», «Відповіді до задач та 
вправ», «Предметний покажчик». На кольорових форзацах підручника вміщено 
додатковий матеріал: «Геометричні фігури», «Числові знаки різних народів», 
«Таблицю множення», «Квадрати і куби натуральних чисел до 30» тощо. 

Методичний апарат підручника сприяє забезпеченню ефективної 
організації навчально-виховного процесу. Виклад теоретичного, задачного і 
довідкового матеріалу є особистісно орієнтованим і спрямованим на посилення 
творчо-діяльнісного компонента навчання. 

 
Допоміжні матеріали 
В навчально-методичний комплект до підручника входять: 

 методичні рекомендації (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Васильєва Д.В., 
Владімірова Н.Г.) 

 презентації до уроків (авт. Мініна Н.С.) 
 посібник «Зошит моїх досягнень» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., 

Васильєва Д.В., Владімірова Н.Г.) 
В методичних рекомендаціях містяться плани-конспекти до кожного з 

уроків, додаткові матеріали, самостійні роботи, відповіді до робіт для 
самооцінювання, що запропоновані у підручнику, таблиці для проведення 
формувального оцінювання деяких підсумкових робіт тощо. 

В «Зошиті моїх досягнень» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Васильєва Д.В., 
Владімірова Н.Г.) подані до кожної з навчальних тем письмові роботи для 
оцінки трьох груп результатів: «Опрацювання проблемних ситуацій та 
створення математичних моделей», «Розв’язування математичних задач», 
«Інтерпретація та критичний аналіз результатів». 

Стануть у нагоді вчителям презентації до уроків, що розроблені вчителем 
математики ліцею «Престиж» м. Києва Мініною Наталією Сергієвною.В цих 
презентаціях, окрім додаткового унаочнення теоретичного матеріалу і завдань з 
підручника, містяться додаткові завдання, що сприяють розвитку креативності 
учнів, а також завдання для розминки на початку уроку, для фізкультурної 
хвилинки всередині уроку та для рефлексії наприкінці уроку. 
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Крім того, на сайті Якість освіти (http://yakistosviti.com.ua/uk/Matematika-
2021) міститься приклад навчальноїпрограми «Математика.5клас», яку 
розробила Якименко Ольга Миколаївна з Переяславської гімназії та календарне 
планування. Орієнтовне календарне планування розроблене відповідно до 
рекомендованої кількості годин на вивчення математики (5 годин на тиждень). 
В календарному плануванні відокремлюються тижні, щоб полегшити вчителю 
внесення змін за умови 4 чи 6 годин на тиждень на вивчення математики.  
Також вчитель може змінити порядок вивчення тем та кількість годин, що 
відводяться на кожну з тем. 
 

Перші уроки математики 
На перших уроках 5 класу важливо познайомитися з учнями, створити 

позитивну атмосферу в класі та оголосити правила роботи на уроці. Доречним 
будуть всілякі вправи психологічного характеру, що налаштовують на роботу 
та згуртовують колектив. Більше про такі  вправи за посиланням 
https://lib.iitta.gov.ua/10828/?fbclid=IwAR3oXm2T2oxrrlGIuuu8BtVKNe2kHa6DC
mJg_eI4KSxEZgyh9-YOZB7CEIA 

Бажано, щоб перші уроки пройшли в цікавій формі для учнів, що 
сприятиме позитивному ставленні до предмету та посиленню мотивації 
учнів.Важливо не лише пригадати теми, що вивчались у початковій школі, а й 
подивитися, чи вміють учні працювати в парах і в групах, чи вміють 
виконувати практичні завдання, мислити креативно, критично, створювати 
малюнки до задач і як реагують на питання, вимоги, зауваження тощо. 

Для проведення перших уроків можна використати матеріали, що 
зашифровані у qr коді на 4 сторінці підручника. За цим кодом вчителі та учні 
знайдуть кольорові розвороти, що призначені для актуалізації опорних знань у 
цікавій формі. Учні можуть використати свої ґаджети (за наявності) або ж 
вчитель може вивести ці матеріал на екран чи роздрукувати учням матеріали до 
уроку.  
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Наприклад, для повторення вивченого про геометричні фігури учням 
пропонується сконструювати спершу плоскі фігури за допомогою дроту. Під 
час актуалізації опорних знань про величини, що також є важливою темою для 
вивчення природничих предметів, важливо проговорити з учнями про 
нестандартні одиниці величин, наприклад, що довжину можна виміряти 
скріпками чи кубиками Lego,також повторити з учнями відомі їм величини, 
відповідні одиниці величин та прилади для вимірювання цих величини. 

В початковій школі учні часто оперували поняттям ємність, тож, доцільно 
звернути увагу на те, чим відрізняється об’єм від ємності. Учні знайомі з такою 
величиною як швидкість, але в математиці одиниці швидкості записують через 
косу риску, а в фізиці через риску дробу. Доцільно, щоб учні були знайомі з 
обома способами запису одиниць швидкості. 

В цих же матеріалах (наприкінці) також подані і задачі, які можна 
запропонувати учням в межах кожної з тем, що повторюються.  

Доцільно також зазначити, що у учнів 5 класу суттєво змінюється структура 
підручника з математики. В підручниках початкової школи майже не було 
теоретичного матеріалу, не обов’язково був поділ на параграфи, параграф (чи 
розділ) складався з задач різних тем. Тож, на перших уроках обов’язково потрібно 
ознайомити учнів з підручником і розказати про принципи роботи з ним. 
 

Міжпредметні зв’язки 
Співробітники різних галузей Інституту постійно спілкувалися не лише 

підчас створення модельних програм, а також в процесі створення підручників 
задля їх узгодження. 

Наприклад, в 5 класі на уроках математики в І чверті учні знайомляться з 
властивостями геометричних фігур, а потім цей матеріал активно використовується 
на уроках інформатики у розділі програмування. 
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Для посилення зв’язків з інформатикою учням у підручниках пропонується 

інколи діяти за алгоритмом чи складати алгоритми, читати чи будувати блок-схеми 
чи читати частини коду 

 

 
Для всіх предметів чи інтегрованих курсів природничої галузі важливо, 

щоб учні мали уявлення про величини, їх одиниці і прилади для вимірювання. 
Досить часто, у різноманітних завданнях учням потрібно знімати покази. А для 
цього потрібні вміння читати покази приладів. Тож, у нашому підручнику тема 
координатний промінь подається разом з темою шкала. Учні вчаться визначати  
одиничний відрізок координатного променя і ціну поділки шкали 

З початку 6 класу на уроках предметів і інтегрованих курсів  природничої 
галузі учні активно працюють з картами (а отже з масштабом). Саме тому у 
підручнику є і окремий параграф Масштаб в 5 класі (розглядається лише числовий 
масштаб і задачі розв’язуються за допомогою виконання арифметичних дій). 
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Задачі на рух є наскрізною лінією у підручнику, тобто, вони зустрічаються 
майже в кожному параграфі. І це дуже важливо, особливо для подальшого 
вивчення фізики. Розглядаються задачі на рух одного тіла, на рух двох тіл, 
також присутні задачі на рух за і проти течії. 

Для життя та опанування інших предметів є важливою навичка округлень 
даних. В підручнику ми розглядаємо округлення тричі: спершу округлення 
натуральних чисел, потім округлення значень величин, а потім округлення 
десяткових дробів. Багато завдань на округлення є в міжнародному 
моніторингу PISA. Розв’язуючи прикладні задачі, нам дійсно потрібно часто 
округлювати дані, і бажано, щоб такий досвід у учнів з’явився якомога раніше 

Для посилення міжпредметних зв’язків у 5 класі поступово формуються 
уявлення про симетрію, стандартний вигляд числа, першу чверть координатної 
площини тощо.  

Знання учнів про стандартний вигляд числа фізикам потрібен на початок 7 
класу. Тож, ми вводимо це поняття продовж 5-6 класів, але дуже повільно. 
Наприклад, в 5 класі ми розглядаємо не лише квадрат і куб числа, а й випадки 
піднесення числа до степеня 4, 5, 10 тощо. Крім того в рубриці «Дізнайся 
більше» ми наводимо приклад швидкості світла і маси Землі і показуємо, що 
саме ці числа можна записати у іншому вигляді. Кажемо, що конкретно ці 
числа записані у стандартном вигляді. Далі ще не одноразово такі вкраплення 
будуть у підручнику. 

Також в підручнику є завдання на відмінювання числівників чи певних 
математичних понять, на конструювання тверджень, завдання, в яких йде мова 
про українських письменників, що посилює зв’язки мовно-літературної галузі з 
математичною.  

 
Оцінювання учнів 
В початковій школі у учнів не було табелю, але було свідоцтво досягнень, 

в якому перераховані характеристики результатів навчання по кожній галузі.  
В 5 класі у учнів також буде свідоцтва досягнень, в якому міститься 

перелік предметів і інтегрованих курсів і групи результатів до кожного з них.  

 
Вчитель математики має окремо оцінити 3 групи результатів навчання 

учнів:  
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 Опрацювання проблемних ситуацій та створення математичних моделей 
 Розв’язування математичних задач 
 Інтерпретація та критичний аналіз результатів.  

Справа навпроти кожної з цих груп вчитель має зазначити бали від 1 до 
12 або/і  рівень (початковий, середній, достатній чи високий). Також вчитель 
має виставити і загальну оцінку результатів навчання з математики. 

Щоб вчитель міг оцінити кожну з груп результатів, він має пропонувати 
учням такі завдання, що дають змогу оцінити не лише розв’язування самої 
математичної задачі (рівняння, нерівності, абстрактної задачі тощо), а й вміння 
учнів досліджувати, моделювати, критично оцінювати та інтерпретувати. 

Варто зазначити, що систему оцінювання виробляє 
навчальний заклад і затверджує педагогічна рада. Тобто, 
хтось з вчителів може вести щоденник спостережень і 
оцінювати кожного уроку 3 групи результатів, а хтось може 
постійно виставляти загальну оцінку, а наприкінці семестру 
розкладати її на 3 групи результатів.  

Щоб зробити процес оцінювання об’єктивним, 
відкритим і зрозумілим батькам і учням, пропонуємо ще й 
оцінювати кожну з 3 груп результатів за допомогою 
письмових робіт наприкінці кожної навчальної теми. Такі 
письмові роботи у 2 варіантах вчителі знайдуть у «Зошиті моїх досягнень» 
авторського колективу Бевз Г.П, Бевз В.Г, Васильєва Д.В., Владімірова Н.Г. від 
Видавничого дому «Освіта». Їх можна замовити на сайті http://www.osvita-
center.com.ua/catalog/5-klas-nova-ukrayinska-shkola/bevz-v-g-matematyka-zoshyt-moyikh-
dosyagnen%60-5-klas-isbn-978-966-983-332-7/ 

У такому випадку перед виставленням тематичної оцінки вчитель може 
провести дві письмові роботи. Перша (на урок) і перевіряє ІІ групу результатів 
«Розв’язування математичних задач». Наприклад, 

 
На наступному уроці вчитель проводить аналіз цієї роботи і пропонує 

написати короткотривалу роботу, що оцінює лише I групу результатів 
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(Опрацювання проблемних ситуацій та створення математичних моделей) і ІІІ 
групи результатів (Інтерпретація та критичний аналіз результатів).  

 

 
В такій роботі пропонується 5 завдань, деякі з яких оцінюють лише 

«Опрацювання проблемних ситуацій і моделювання» (позначено як ДМ), деякі 
лише «Інтерпретацію та критичний аналіз результатів» (позначено як ІК), а 
деякі можуть оцінювати обидві групи. Відповідно, за цю роботу учні 
отримають дві окремі оцінки.  

Тоді, наприклад, за 3 теми у вчительському журналі спостережень та у 
свідоцтві досягнень за І семестр може бути така картина. 
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Оскільки в НУШ  навчання засноване на компетентнісному підході, то 
особливої уваги відводять формувальному оцінюванню,  сутність якого 
пов’язана із систематичним відстеженням індивідуального просування 
школярів у процесі навчання для його своєчасної корекції; з активним 
залученням учнів до процесу оцінювання власної діяльності. 

Учень може здійснювати смооцінювання після виконання певного 
завдання, наприкінці уроку, після перевірки домашнього завдання, написання 
письмових робіт, проведення усного опитування тощо.  

Для того, щоб сприяти самоконтролю учнів, у підручниках містяться qr 
коди, в яких зашифровані орієнтовні завдання для короткотривалих та 
довготривалих робіт. Учні можуть використати їх для підготовки до 
діагностувальних робіт чи тематичного оцінювання. Така форма роботи сприяє 
зниженню стресу напередодні та під час самих діагностувальних робіт та 
формуванню навичок планування, аналізу завдань (на складність чи на 
впізнаваність), пошуку власних помилок, комп’ютерної грамотності тощо.  
Також ці завдання можна пропонувати учням на уроці як навчальні (для 
колективного чи індивідуального виконання). Наявність цієї рубрики в 
підручнику робить навчання відкритим, допоможе батькам і учням краще 
визначити перспективи навчання і оцінити навчальні досягнення учня з кожної 
теми. Ці задачі можуть також слугувати вчителю орієнтиром для складання 
діагностувальних робіт.  

 

 
 
В НУШ велика увага відводиться формувальному оцінюванню. 

Результатом формувального оцінювання є інтерактивна оцінка успішності учня. 
Вона відображає розуміння дитиною навчального матеріалу й дозволяє 
визначити, як їй продовжувати навчання і як допомогти їй у цьому (із Рапорту 
Організації економічного співробітництва і розвитку). 

У презентаціях до уроків, що створені Мініною Н.С., і що входять в 
навчально-методичний комплект, містяться різноманітні вправи, що можна 
запропонувати учням задля забезпечення рефлексії наприкінці уроку.  Здобуття 
інформації про реальний стан навчальних досягнень за допомогою постійного 
зворотного зв’язку є ключовим чинником у контрольно-оцінювальній 
діяльності формувального характеру.  
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Вчителю також важливо якісно надавати зворотній зв'язок учням та їх 

батькам. Наприклад, щоб покращити зворотній зв'язок, після проведення 
письмового підсумкового оцінювання, вчитель може не просто визначити 
рівень досягнень учнів чи виставити оцінку, а більш детально проаналізувати 
роботу. В методичних рекомендаціях до підручника ми пропонуємо бланк до 
письмової роботи, де орієнтово описаний вид завдання, видно кількість 
завдань, що пропонувались на тематичній роботі, а також вказано, виконав чи 
не виконав це завдання учень, і якого типу помилку допустив. Це бланк 
заповнюється вчителем і надається для ознайомлення учням і батькам.  
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В загальних рекомендаціях зазначено, що:«За рішенням педагогічної ради 
(за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період впродовж 
якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання.» 

На нашу думку адаптаційний період дуже потрібний, бо у учнів змінюються 
умови навчання (збільшується кількість вчителів, кількість уроків, змінюється клас, 
організація процесу навчання, може змінюватися і склад класу чи навчальний 
заклад, змінюється навіть структура підручника з математики). Термін 
адаптаційного періоду затверджується педагогічною радою, враховуючи умови, в 
яких перебуватимуть учні.  

 
Інтерактивні форми навчання 
Спостерігаємо зміну у мотиваційній сфері учасників навчального 

процесу. Якщо раніше учні сприймали навчання як обов’язок, і цього було 
інколи достатньо для того, щоб здобувати знання, уміння і навички, то зараз на 
перше місце все ж виходить інтерес до навчання та отримання задоволення від 
досягнення успіху. 

Сучасним учням важко втримувати увагу, якщо вони не є активними 
учасниками навчального процесу.  Тож, в НУШ переважають різноманітні 
інтерактивні форми навчання.  

Інтерактивного навчання – це навчання, яке передбачає активно взаємодіють 
між собою учасників навчального процесу. Це може бути взаємодія вчителя та 
учня, взаємодія учнів між собою тощо. Під час інтерактивного навчання учні 
вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 
приймати продумані рішення, виховують почуття толерантності тощо. Тобто, 
формуються м’які навички, що є важливими для життя в демократичному 
суспільстві. 

У навчанні математики вчителі найчастіше використовують такі форми 
інтерактивного навчання: мікрофон, мозкові штурм; ділові та рольові 
ігри;дискусії; проекти тощо. Наприклад, вправа мікрофон. Вчитель пропонує 
розглянути завдання, начебто передає мікрофон одному з учнів, і той дає 
відповідь. Потім вчитель передає мікрофон іншому учню і т.д.  

У НУШ значна увага приділяється парній та груповій формам роботи. Учні 
ще з початкової школи звикли працювати в парах та групах, і в опитуваннях 
вони зазначають, що це улюблені їх види робіт.Але все ж доцільно 
продіагностувати вміння учнів працювати в парі вже на перших уроках 5 класу. 

Навчальної діяльність в парах і в групах передбачає наявність спільної 
мети, об‘єднання зусиль учнів для її досягнення, розподіл функцій і обов‘язків, 
співробітництво, а також відповідальність кожного за результат. Тобто, в 
процесі такого роду діяльності у вчителів є можливість розвивати надзвичайно 
важливі вміння учнів, щоб в подальшому вони могли стати успішними 
професіоналами, що вміють працювати в команді 

Для організації вчителем роботи учнів в парах чи групах 
використовують  такий алгоритм: 
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1. Спершу – прочитайте чи роздайте учням завдання.  
2. Об'єднайте учнів в пари чи групи. На початку можна ще й визначати, хто з 
учнів висловлюватиметься першим. Краще відразу визначити час на 
висловлення кожного в парі і спільне обговорення.  

3. По закінченню часу на обговорення кожна пара чи група представляє 
результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім 
класом. За потребою це може бути початком дискусії або іншої 
пізнавальної діяльності. 
Роботу в парах і групах можна використовувати і під час вивчення нового 

матеріалу, і під час його засвоєння, закріплення чи перевірки знань.  
Під часпарної та групової форми роботи передбачається взаємонавчання 

та взаємоконтроль.Наприклад, учні можуть в парі опрацьовувати матеріал 
параграфа, а потім знаходити відповіді на питання до параграфа. Або групову 
форму роботи можна використати  після пояснення нового навчального 
матеріалу вчителем. Вчитель ділить учнів на групи за допомогою вправи 
«Світлофор» (учні піднімають зелену картку, якщо їм все зрозуміло, жовту – 
якщо залишились запитання, червону – якщо учень нічого не зрозумів). У 
кожній групі має бути хоча б один учень з зеленою карткою і один з червоною. 
Учні самостійно в групах ще раз проговорюють почуте (скоріше за все учень з 
зеленою карткою буде пояснювати учню з жовтою і червоною). Потім на 
обговорення виносяться запитання, що залишились у групі без відповіді. 

В парах учні можуть обговорювати певні факти, робити гіпотези і потім 
презентувати свою думку класу. Такі завдання у нас в підручнику позначені 
двома хмаринками.Наведу приклад такого завдання з рубрики Обговоримо. Під 
час вивчення мільйонів і мільярдів учням пропонують проаналізувати запис.  

 
Учні вчаться помічати особливості, спілкуватися, слухати і взаємодіяти. 

Але ще й при цьому закладається пропедевтика від’ємних чисел.Завдання в цій 
рубриці можуть не мати однозначної відповіді, тож учням бажано обговорити 
декілька з них i, або навести всі можливі відповіді, або навести, на їх думку, 
найточнішу з відповідей. 

Учні в парі можуть розв’язувати також письмові завдання. При цьому 
можливі різні стратегії їх взаємодії. Наприклад, учні можуть незалежно 
виконувати завдання, але потім звірятися, можуть розбити завдання на 
підзавдання і кожен виконувати свою частину завдання, або ж проводити 
міркування разом і робити записи.Вчителю (особливо в першій четверті) 
доцільно акцентувати увагу учнів, що спершу вони мають спланувати свою 
діяльність в парі, тобто домовитись про те, як вони будуть виконувати 
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завдання, і лише потім приступати до його виконання. Під час презентації 
відповідей групою вчителю доцільно також цікавитися який з варіантів 
взаємодії був обраний.Звісно можуть бути випадки, коли вчитель заздалегідь 
описує взаємодію, яка має відбутися між учнями 

Важливо, щоб робота в парі не зводилась лише до роботи в постійних 
парах (наприклад, в парі постійно працюють учні, що сидять за однією партою). 
Бажано, щоб учні в процесі парної форми роботи здобули навички комунікації з 
різними учнями. 

Під час парної роботи всі пари в класі отримують можливість 
висловлюватись одночасно.Тож, кожен учень обмінюється ідеями з партнером і 
потім деякі можуть озвучити свої ідеї всьому класу. Така співпраця не дає 
можливості ухилитись від виконання завдання. А також сприяє розвитку 
навичок спілкування, вміння висловлюватись, переконувати, вести діалог, 
дискусію. 

В той же час під час підвищеного шуму увага учнів може бути не 
стійкою, тож формулювати завдання і надавати інструкції вчителю доцільно до 
того, як запропонувати учням завдання. 

В роботі в парі і групі є загальні правила, які бажано скласти разом з 
учнями і затвердити їх. Наприклад, 

 Висловитися має кожен. 
 Не перебивайте один одного. 
 Дотримуйтесь правил активного слухання. 
 Обговорюйте ідеї, а не особистості, які висловили цю ідею. 
 Намагайтеся дійти спільної думки 
При поділі класу на групи, утворюється менша кількість груп, тож вчитель 

має більше можливості спостерігати за кожною з груп.В той же час в групі 
завжди більше ймовірності виникнення непорозумінь і конфліктів, ніж в парі. 
Тож, іноді, вчителю доречно роздати учням в групі певні ролі: лідера, 
посередника, секретаря, доповідача. Розподілення вчителем ролей в групі має 
особливе значення на перших етапах формування груп. Пізніше це можуть 
робити самі учні. 

Наприклад, під час розв’язування ось такої задачі лідер може складати 
план розв’язування задачі, секретар його реалізовувати, а презентатор 
представляти розв’язання класу. Особливо корисно пропонувати такі завдання, 
якщо є декілька їх способів розв’язування.Працюючи в команді, учень має 
можливість проявляти ініціативу (вибрати завдання, порадити, як організувати 
роботу); вчитися планувати свої дії, переконувати, нести відповідальність за 
себе і команду. 

Під час парної та групової форми роботи вчитель є лише модератором, він 
може організовувати учнів, мотивувати їх, пропонувати учням різні способи 
розв’язування, або ж бутиджерелом інформації.Недоцільно приділяти свою 
увагу тільки одній групі, забувши про інші, а також виправляти помилки (окрім 
тих випадків, коли учні самі звертаються по допомогу).Не варто давати одразу 
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відповідь на запитання, якщо на нього може відповісти будь хто з учнів, або 
якщо спершу можна дати учням підказку.  

Бажано відводити на уроці достатньо часу на групову та парну 
роботу.Групі, яка значно швидше впоралась з завданням можна запропонувати 
подумати над додатковим запитанням до задачі.  

Велике значення має процес розподілу дітей класу на групи. Групи (як і 
пари) мають бути динамічними і можуть бути організованими за наступними 
принципами: 

 групи «за бажанням» – учасники самі вибирають тих, з ким би вони хотіли 
працювати, об’єднуються за взаємним вибором.  
 група, сформована «лідером», – учитель призначає лідерів, які формують 
свої групи.  
 «випадкова група» – формується за принципом випадковості (наприклад, 
діти, які сидять поруч, об’єднуються в групу).  
 група, сформована вчителем, – група формується вчителем відповідно до 
мети групової роботи (наприклад, може застосовуватись для 
диференційованого навчання). 
Досить часто вчитель об'єднає дітей в групи з урахуванням їх особистих 

можливостей. Але слід пам’ятати, що слабшому учню потрібні не стільки 
сильні учні в групі, скільки терплячі і доброзичливі. А школяру з високою 
активністю потрібен партнер здібний слідкувати за ходом міркувань. 
Об'єднання дітей "по бажанню" не завжди дає продуктивний результат. 

Групова форма організації роботи корисна для формування навичок 
дискутувати. Більшості учням легше висловитися в невеличкій групі. Мовчазні учні 
стають активними учасниками навчального процесу, хоча рідко брали участь у 
праці цілим класом. Також учням можна запропонувати використовувати систему 
знаків (наприклад, лайк – погоджуюсь, піднята долоня - є що додати чи 
заперечити).  

Групова форма роботи дає можливість одночасно висловитись багатьом 
учням, в той же час включається самоконтроль та взаємоконтроль.Під час 
роботи в групах, в учнів дуже сильно зростає мотивація. 

Для проведення парної та групової форми робіт вчителюзнадобляться 
психологічні навички та готовність до : 

 підвищеного шуму, характерного для такого методу навчання,  
 надання посильної допомоги всім групам, 
 коментарів під час підбиття підсумків роботи. 
На сторінках підручника авторського колективу Бевз Г.П., Бевз В.Г., 

Васильєва Д.В., Владімірова Н.Г. запропоновані і дидактичні ігри по темам для 
роботи в парах і групах. Наприклад,  під час вивчення теми просторові фігури 
пропонується така гра в парі: «Перший гравець має описати одну з фігур, що є 
на малюнку, не називаючи її, а другий має вгадати, що це за фігура. А потім 
помінятися місцями». Під час вивчення теми середнє арифметичне 
пропонується гра в групі: «Перший гравець називає число, другий – ще одне, а 



179 

 

третій – має знайти середнє арифметичне цих чисел. Потім учні міняються 
ролями». 

У кожному з параграфів нашого підручника  виділені відповідними 

іконками завдання для розв’язування в парі ( ) і в групі ( ). Звісно, цей 
розподіл носить рекомендаційний характер. Тобто, деякі з них ви можете 
запропонувати і для самостійного розв’язування. 

 
Проєктна і дослідницька діяльність 
В НУШ змінюються підходи, робиться акцент на розвитку ключових 

компетентностей учнів, в тому числі і вміння самостійно здобувати знання, тож 
проєктній і дослідницькій діяльності має бути відведена окрема роль у 
навчальному процесі. 

Щоб залучити учнів до дослідницької діяльності, вчитель лише надає 
інформацію про окремі поняття і спонукає учнів самостійно: встановлювати 
властивості об’єктів, формулювати гіпотези, наводити контрприклади, 
обґрунтовувати твердження, виводити формули,робити висновки тощо. 

В підручнику пропонується низка завдань, що сприяють розвитку 
дослідницької діяльності учнів. Такі завдання у підручнику позначені іконкою з 

лупою ( ). Наприклад, під час вивчення теми «Многокутник», учням 
пропонується знайти периметр двох східчастих фігур.  

В  підручнику запропоновано 3 проєкти для І семестру і 3 проєкти для ІІ 
семестру. Подані різні проєкти: і парні і індивідуальні і групові, і творці і 
інформаційні і практико-орієнтовані і короткотривалі і середньотривалі.  

І всі їх Ви зможете знайти за qrкодом у підручнику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




