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Шкільний курс математики у 2009/2010 н. р. в 10–11 класах ЗНЗ 
вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного 
навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика» 
(К. : Навч. кн., 2003) та науково-методичному журналі «Математика в школі» 
(2002. – № 4; 2004. – № 6–7;  2005. – № 6). 
Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних 

оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10–11-х класів, та 
методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 
видрукувано в Інформаційному збірнику МОН № 13–14, 2005–2007 рр. та 
журналі «Математика в школі» (2005. – № 6; 2006. – № 6; 2007. – № 6).  
Навчання математики в 5–9 класах ЗНЗ у 2009/2010 н. р. буде здійснюватися 

за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів. Математика. 5–12 класи»  (К. : Перун, 2005) та журналі 
«Математика в школі» (2006. – № 2). 
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5–8 класах подано в 

Інформаційних збірниках МОН № 13–14, 2005–2008 рр., журналі «Математика 
в школі» (2005. – № 6; 2006. – № 6; 2007. – № 6; 2008. – № 6) та у 
«Математичній газеті» (2006. – № 6–7; 2007. – № 6–7; 2008. – № 6–7). 
У 2009/2010 н. р. учні 9-х класів уперше розпочнуть навчання за новими 

планами і програмами 12-річної школи. За ними продовжується вивчення 
алгебри та геометрії. 

  
Особливості навчальної програми 

для учнів 9 класу  ЗНЗ 
 
За новою програмою на вивчення математики відводиться 140 год (70 – 

алгебра і 70 – геометрія).  
 
Алгебра 
У програмі наявні незначні зміни. Як і раніше, вивчаються 4 розділи: 
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– Нерівності. 
– Квадратична функція. 
– Елементи прикладної математики. 
– Числові послідовності. 
Новим є виокремлення таких змістових одиниць: 
– Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. 
– Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. 
– Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення. 
 
Геометрія  
Нова програма суттєво відрізняється від попередньої (як структурно, так і за 

змістом). Передбачається вивчення шести тем: 
1. Розв’язування трикутників. 
2. Правильні многокутники. 
3. Декартові координати на площині. 
4. Геометричні перетворення. 
5. Вектори на площині. 
6. Початкові відомості зі стереометрії. 
Основна відмінність нової програми полягає в тому, що виокремлено блок 

тем з аналітичної геометрії.  
Навчальною програмою передбачено можливість змінювати послідовність 

вивчення тем. Тому, складаючи календарно-тематичні плани, вчителям слід 
враховувати структуру подання навчального матеріалу в тому підручнику, за 
яким буде працювати клас.  
Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних 

робіт можуть бути такими: 
Алгебра 

(2 год на тиждень у І семестрі – 32 год, 
2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год, усього 70 год) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 
контрольних 

робіт 

I Нерівності 16 Діагностична  + 
2 

II Квадратична функція 22 2 
III Елементи прикладної математики 10 1 
ІV Числові послідовності 12 1 
V Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 1 

 
Геометрія 

(2 год на тиждень у І семестрі – 32 год, 
2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год, усього 70 год) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 
контрольних 

робіт 

I  
Розв’язування трикутників 16 Діагностична + 

2 
II Правильні многокутники 6 1 
III Декартові координати на площині 10 1 
ІV Геометричні перетворення 10 1 
V Вектори на площині 10 1 
VІ Початкові відомості зі стереометрії 8 1 
VІІ Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 1  
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Навчально-методичне забезпечення вивчення математики 
 
Навчання математики у 9-х класах ЗНЗ здійснюватиметься за новими 

підручниками:  
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра. 9 клас. – К. : Гімназія, 

2009. 
Бевз Г. П., Бевз В. Г. Алгебра. 9 клас. – К. : Зодіак – ЕКО, 2009. 
Кравчук В., Підручна М., Янченко Г. М. Алгебра. 9 клас. – Т. : Підручники і 

посібники, 2009. 
Мальований Ю. І., Литвиненко Г. М., Возняк Г. М. Алгебра. 9 клас. – Т. : 

Навч. кн. – Богдан, 2009.  
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія. 9 клас. – К. : Гімназія, 

2009. 
Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. Геометрія. 9 клас. – К. : Зодіак – ЕКО, 2009. 
Апостолова Г. В. Геометрія. 9 клас. – К. : Ґенеза, 2009. 
Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., 

Єршова С. В. Геометрія. 9 клас. – Х. : Ранок, 2009. 
Ці підручники створено відповідно до Державного стандарту та нових 

програм з алгебри та геометрії для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

 
Поглиблене вивчення математики 

 
Курс 9 класу є другим роком поглибленого вивчення математики і водночас 

випускним роком навчання в основній школі. Після цього учень має прийняти 
рішення щодо подальшого навчання: 10 клас із поглибленим вивченням 
математики, вибір іншого напрямку спеціалізації, вступ до навчальних закладів 
І–ІІ рівнів акредитації за відповідним фахом тощо. Тому учень, який навчається 
у класі з поглибленим вивченням математики, має постійно оцінювати міру 
свого інтересу до предмета і можливості оволодіння ним, щоб по закінченні 
9 класу він міг зробити свідомий вибір на користь подальшого поглибленого 
вивчення математики або вивчення у рамках загальноосвітнього курсу. 
Відповідно до листа МОН від 18.02.2008 року № 1/9-83 «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік» 
робочі навчальні плани для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
(класів) з поглибленим вивченням математики складаються за Типовими 
навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. 
№ 99. 
Навчальний час на поглиблене вивчення математики у 9-х класах формується 

таким чином: до годин інваріантної складової (рівень стандарту – 4 год), 
додаються години варіативної складової (4 год). Отже, на алгебру виділяється 
5 год на тиждень, на геометрію – 3 год. Решта часу варіативної складової 
навчального плану (2,5 год) використовується на вивчення курсів за вибором, 
факультативів тощо. 
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Вивчення математики у 9-х класах з поглибленим вивченням цього предмета 
відбуватиметься за новою програмою для 8–9 класів з поглибленим вивченням 
математики, видрукуваній в Інформаційному збірнику МОН № 16–17 2008 
року, науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній 
газеті» (2008. – № 6) та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки 
України (www.mon.gov.ua). 
Як і у 8 класі, навчальний рік у 9-му завершується повторенням і 

систематизацією матеріалу, спрямованими на закріплення опорних знань, 
набутих протягом 8–9 класів, побудову міжпредметних зв’язків та 
усвідомлення взаємозв’язку вже вивчених тем, а також на підготовку до 
підсумкового оцінювання знань. Критерії підсумкового оцінювання знань для 
загальноосвітнього курсу і курсу поглибленого вивчення математики 
відрізняються підвищеними вимогами для останнього. Однією з цілей 
повторення і систематизації знань має стати підкріплення формально-логічного 
підходу до побудови курсу шкільної математики, закріплення потреби в 
обґрунтуванні й доведенні математичних фактів, що використовуються учнями, 
наголошення на важливості такого підходу при подальшому поглибленому 
вивченні математики у старших класах. 
Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних 

робіт можуть бути такими: 
Алгебра 

(5 год на тиждень у І семестрі – 80 год, 
5 год на тиждень у ІІ семестрі – 95 год, усього 175 год) 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

 

Кількість 
годин 

Кількість 
контрольних 

робіт 
І Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 Діагностична 
ІІ Доведення нерівностей 15 1 
ІІІ Квадратична функція 45 3 
ІV Системи рівнянь і нерівностей 33 2 
V Елементи прикладної математики 25 2 
VІ Послідовності 32 2 
VІІ Повторення і систематизація навчального матеріалу 15 1  

 
Геометрія 

(3 год на тиждень у І семестрі – 48 год, 
3 год на тиждень у ІІ семестрі – 57 год, усього 105 год) 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

 

Кількість 
годин 

Кількість 
контрольних 

робіт 
І Повторення і систематизація навчального матеріалу 6 Діагностична 
IІ Розв’язування трикутників 16 2 
ІІІ Правильні многокутники 8 1 
ІV Декартові координати на площині 18 2 
V Вектори на площині  19 2 
VІ Геометричні перетворення 20 2 
VІІ Початкові відомості зі стереометрії 8 1 
VІІІ Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 1  

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування класи можуть ділитися на групи при наповнюваності, меншій 
від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок 
зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. 
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Навчально-методичне забезпечення поглибленого вивчення математики 
 
Підручники «Алгебра. 9 клас. Для класів з поглибленим вивченням 

математики» та «Геометрія. 9 клас. Для класів з поглибленим вивченням 
математики» (автори Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.) побудовано 
за принципом узгодження матеріалу і навчального плану з відповідним 
матеріалом загальноосвітніх класів. Зокрема, основою для написання цих 
підручників стали відповідні підручники цих самих авторів «Алгебра. 9 клас» 
та «Геометрія. 9 клас» для загальноосвітніх шкіл.  

 
Допрофільна підготовка 

 
Навчання у 9 класі – це особливий етап у становленні особистості учнів. 

Протягом року дев’ятикласники мають засвоїти нові теми, ґрунтовно повторити 
вивчені раніше і добре підготуватися до державної підсумкової атестації. Крім 
цього, їм необхідно визначитися з подальшим навчанням – обрати відповідний 
напрям і профіль. Усе це вимагає відповідної уваги як учителів математики, так 
і класних керівників та батьків.  
Щоб правильно зорієнтувати учнів 9 класу та їх батьків на вибір напряму і 

профілю навчання, бажано провести кілька батьківських зборів (можливо, й 
разом з учнями), на яких пояснити: 

– як учні можуть продовжити освіту після 9-го класу; 
– які напрями і профілі навчання передбачено державною програмою у 

старшій школі; 
– за якими напрямами і профілями буде організовано навчання у школі, де 

навчаються учні; 
– скільки тижневих годин математики буде в тому чи іншому класі та чи 

зможуть учні за цих умов гідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання з 
математики; 

– які умови вступу до того чи іншого класу; 
– де учні та батьки можуть детальніше ознайомитися з сучасними 

тенденціями організації навчання у старшій та вищій школах; 
– умови вступу до вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації; 
– що таке зовнішнє незалежне оцінювання. 
Така роз’яснювальна робота дозволить учням та їх батькам уникнути 

багатьох прикрих помилок і буде стимулювати навчально-пізнавальну 
діяльність дев’ятикласників. 
Перехід до профільного навчання має на меті: забезпечити поглиблене 

вивчення математики; створити умови для диференціації змісту освіти; сприяти 
рівному доступу до повноцінної освіти всіма учнями, відповідно до їхніх 
здібностей і потреб. Важливим завдання навчання є знайомство з математикою 
як із загальнокультурною цінністю, усвідомлення того, що математика – 
інструмент пізнання навколишнього світу і самого себе.  
Запровадження трикомпонентної структури навчального процесу (базис, 

профіль, курси за вибором) має вирішити проблему створення освітньої 
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траєкторії для кожної дитини. Курси за вибором у системі допрофільної 
підготовки і профільного навчання сприятимуть удосконаленню змісту 
програми і стандарту з математики з урахуванням потреб учнів і суспільства, 
впровадженню нових методів і форм навчання, підвищенню мотивації і 
пізнавальних інтересів школярів.  
Курси за вибором реалізуються за рахунок шкільного компонента і 

виконують такі функції: доповнюють зміст профільного курсу, поглиблюють 
зміст одного з базових курсів, задовольняють пізнавальні інтереси учнів поза 
обраним профілем.  
Курси за вибором з математики для профільної школи можна умовно 

поділити на такі типи. 
І. Предметні курси, метою яких є поглиблення і розширення знань з 

математики. У свою чергу поділяються на кілька груп: 
1. Курси з математики підвищеного рівня, які узгоджуються з програмовими 

темами предмета «математика» на тому чи іншому профілі й періодом їх 
вивчення. Вибір таких курсів за вибором дозволить вивчати математику 
поглиблено на нематематичному профілі. Такі курси можуть обирати учні, які 
вивчають математику на рівні стандарту або академічному рівні та планують 
вступати до вузів, де потрібен сертифікат ЗНО з математики, а також для 
підготовки до державної підсумкової атестації. Відвідування таких курсів 
надасть можливість переходу з профілю на профіль. 

2. Курси, у яких поглиблюється вивчення окремих розділів, що входять до 
обов’язкової програми з математики на математичному профілі чи профілі, де 
математика є інструментарієм дослідження процесів науки профільного 
предмета. Назви таких курсів можуть збігатися з назвами відповідних тем або 
елементів знань, які їх доповнюють. Зрозуміло, що в курсах такого типу обрана 
тема вивчається глибше, ніж у курсі підвищеного рівня. 

3. Курси, у яких вивчаються окремі розділи, що не входять до обов’язкової 
програми з математики на математичному профілі (наприклад, «Методи 
геометрії», «Стратегія розв’язування нестандартних задач», «Теорія груп» та 
ін.) або іншому профілі природничо-математичного чи технологічного 
напрямків, які забезпечують їх вивчення (наприклад, «Основи лінійного 
програмування» для економічного профілю). 

4. Прикладні курси за вибором з математики, що мають за мету ознайомити 
учнів зі шляхами та методами застосування математичних знань на практиці, 
розвиток інтересу учнів до сфери сучасного виробництва і техніки. Наприклад, 
«Елементи фінансової математики», «Математика у будівництві й архітектурі». 

5. Курси вивчення математичних методів пізнання навколишнього світу. 
Наприклад, «Геометричне моделювання навколишнього світу», «Елементи 
теорії матричних ігор», «Симетрія в природі». 

6. Курси історії математики. Курси такого і двох попередніх типів 
призначені для учнів, які цікавляться математикою для підвищення свого 
загальнокультурного рівня. 

7. Курси за вибором із вивчення методів розв’язування задач з математики 
(«Методи доведення нерівностей», «Розв’язування завдань з модулями», 

 6



«Задачі з параметрами», «Стереометричні задачі на побудову», «Розв’язування 
задач економічного змісту» та ін.). Такі елективні курси можуть доповнювати 
програму з математики для математичного та будь-якого іншого профілю за 
умови врахування в учнів математичних знань, необхідних для їх вивчення. 
Наявність відповідних вказівок в анотації до курсу є обов’язковою. 
ІІ. Міжпредметні курси за вибором з математики, завданнями яких є 

інтеграція математичних знань з іншими навчальними предметами (наприклад, 
«Математичні основи інформатики», «Математичне моделювання в екології» та 
ін.), інтеграція між складниками математики – алгеброю та геометрією 
(«Геометрична інтерпретація тригонометричних функцій», «Стереометричні 
фігури в координатах» тощо), а також інтеграція знань учнів про природу і 
суспільство, формування наукового світогляду, усвідомлення філософської 
складової математики («Природа математичних аксіом», «Практичне 
застосування результатів математичних досліджень» та ін.). 
ІІІ. Позапредметні, тобто курси за вибором, зміст яких не належить до 

жодного навчального предмета базового навчального плану, однак певною 
мірою пов’язаний з математикою (має її за інструментарій чи містить 
математичні об’єкти, наприклад, «Методика швидкого запам’ятовування чисел 
та виконання дій», «Сімейна економіка», «Вплив ігор на розвиток логічного 
мислення» і т. ін.).  
Курси за вибором мають стати засобом впровадження інтерактивних методів 

навчання математики у профільній школі відповідно до індивідуальних 
особливостей і потреб учнів, реалізації особистісно орієнтованого підходу. 
Серед таких методів актуальними є: метод проектів (самостійна діяльність 
учнів з вирішення самостійно поставленої проблеми та презентація кінцевого 
продукту як результату діяльності); метод реферативно-дослідної діяльності 
(теоретико-методичне дослідження поставленої проблеми, результатом якої є 
реферат); метод застосування інформаційних і комунікаційних технологій 
(використання комп’ютера як засобу вивчення курсів з математики дозволяє 
вчителю економити час, здійснювати диференціацію навчання, реалізувати 
принцип наочності, оперативно контролювати й оцінювати результати 
навчання, а учневі – працювати у комфортному для нього темпі; метод 
контекстного навчання (дає змогу ознайомити учнів з азами майбутньої 
професії засобом математики). 
Ще одна особливість елективних курсів із цього предмета (як і з інших) 

пов’язана з вибором кожного із них порівняно невеликою аудиторією учнів 
різного рівня математичних здібностей, навченості та інших індивідуальних 
особливостей. Тому, допомагаючи учням обрати елективний курс із 
математики, потрібно орієнтуватися на те, до якої типологічної групи вони 
належать.  
Для учнів здібних, які успішно оволодівають програмовим матеріалом, 

перемагають на олімпіадах і мають за мету займатися науковою діяльністю з 
математики, цікавими і корисними будуть курси, зміст яких виходить за межі 
програми, узагальнює і систематизує знання, задовольняє пізнавальні інтереси і 
реалізує математичні здібності.  
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Учні здібні, які мають високі навчальні досягнення з математики, але не 
планують пов’язувати майбутню діяльність з цією наукою, оберуть переважно 
курси прикладного і міжпредметного характеру. 
Старшокласникам, які досягли високих результатів навчання з математики 

завдяки наполегливості й систематичній роботі, не мають особливих 
математичних здібностей, але планують вступати до вищих навчальних 
закладів, де потрібен певний рівень сертифіката ЗНО з цього предмета, 
доцільно пропонувати, насамперед, курси за вибором підвищеного рівня.  
Школярів, здібних до математики, які з легкістю досягли певних 

фрагментарних результатів навчання і, як результат, не набули належних 
навиків систематичної роботи й техніки обчислень, зацікавлять курси 
історичного і прикладного характеру, позапредметні курси. Таким учням слід 
запропонувати курси підвищеного характеру, а також за вибором із вивчення 
методів розв’язування задач. 
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