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ПЕРЕДМОВА

Цей посібник адресовано вчителям, які працюватимуть у 5 класі 
за підручником авторського колективу Бевз Г. П., Бевз В. Г., Васи-
льєва Д.В., Владімірова Н. Г. «Математика. 5» відповідно до модель-
ної програми для 5—6 класів авторського колективу Бурда М. І., 
Васильєва Д. В.

Посібник містить два розділи: Загальні питання та Уроки мате-
матики у 5 класі.

Відкриває посібник опис ідей, що закладені у модельній програмі 
з математики для 5—6 класів авторського колективу Бурда М. І., Ва-
сильєва Д. В. (ця програма визначає зміст та результати навчання, 
а також види діяльності, які вчитель може запропонувати учням), та 
в авторській концепції підручника «Математика. 5» авторського ко-
лективу Бевз Г. П., Бевз В. Г., Васильєва Д. В., Владімірова Н. Г.

В посібнику також запропоноване календарне планування за під-
ручником та окремі розвороти, що приховані в qr кодах. Далі у по-
сібнику подаються конкретні рекомендації щодо викладання 
навчальних тем та плани-конспекти уроків з розбором деяких за-
вдань підручника. До кожного уроку чи групи уроків, присвячених 
одній темі (одному параграфу підручника), зазначено:

• тему та мету уроку;
• вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів;
• методичні вказівки, зауваження й поради;
• завдання для роботи в класі і вдома;
• вказівки до розв’язування важчих задач і вправ;
• відповіді до всіх самостійних та контрольних робіт підручника.
Для кожного з чотирьох навчальних блоків, що передбачають 

тематичний контроль, у посібнику розроблено та подано такі мате-
ріали: перелік запитань для усного опитування; самостійні і контр-
ольні роботи, зашифровані для учнів у qr-кодах. До всіх завдань 
самостійних і контрольних робіт у цьому методичному посібнику на-
ведено відповіді.
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РОЗДіл 1. ЗАГАльНі ПИТАННя

1.1. Про модельну програму авторського колективу  
Бурда М. і., Васильєва Д. В.

Навчання в 5—6 класах Нової української школи відбувається 
відповідно до Державного стандарту та Типової освітньої програми. 
У Типовій освітній програмі на навчання математики закладається 
від 4 до 6 годин на тиждень. Рекомендована кількість годин — 5, але, 
в залежності від концепції навчального закладу та наявних ресурсів, 
її можна змінити в зазначених межах.

На основі Типової освітньої програми було створено і затвер-
джено модельні програми з математики для 5—6 класів, які відріз-
няються одна від одної. Їх можна знайти за посиланням https://mon.
gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-
navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-
zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku

Інститут педагогіки, що має експертів з різних галузей, запропо-
нував пакетне рішення, а саме: набір модельних програм з різних 
предметів, що узгоджені між собою. В цьому пакеті співробітниками 
відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки 
було створено і програму з математики (авторського колективу 
Бурда М. І., Васильєва Д. В.).

Які ж ідеї закладено в модельній програмі авторського колективу 
Бурда, Васильєва?

Математика — це не лише наука, це і частина загальнолюдської 
культури, і своєрідна база для опанування інших наук, а також це 
інструмент розвитку мислення. Модельну програму було побудовано 
таким чином, щоб у процесі навчання в 5—6 класах учні могли пізнати 
математику у її різних проявах.

А тому зроблено акцент на:
•	 прикладній спрямованості;
•	 посиленні міжпредметних зв’язків;
•	 урізноманітненні видів діяльності учнів.
Окрім цього, програму побудовано таким чином, що постійно 

актуалізується матеріал, вивчений раніше. Тобто пропонується ви-
вчати деякі поняття у декілька етапів, а також відводити час на по-
чатку кожного семестру для актуалізації знань за попередній семестр.

Узагальненню, систематизації та повторенню вивченого сприя-
тимуть створення моделей до задач та життєвих ситуацій, робота 
над проєктами та розв’язування цікавих задач наприкінці семестру.
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У програмі зазначено, що вчителі можуть довільно переставляти 
порядок вивчення тем в межах класу. Наприклад, доцільно чергувати 
матеріал перших двох тем 5 класу, що і реалізовано у підручнику. 
Але, крім того, вчителі можуть відводити час на актуалізацію знань і 
проєктні роботи протягом всього семестру, а не на його початку і 
наприкінці, як зазначено у програмі.

Курс математики 5—6 класу є проміжним між математикою в по-
чатковій школі і вже систематичним курсом математики, що почи-
нається з 7 класу. Тому дуже важливо забезпечити наступність і 
послідовність у процесі навчання.

Необхідно врахувати, що у Новій українській школі з’явилась 
змістова лінія «Робота з даними» і учні початкової школи вже вміють 
читати нескладні таблиці та лінійні діаграми та добудовувати діа-
грами. Тому було б неправильно не використовувати діаграми у 5 
класі. Саме тому в програмі пропонується вивчати лінійні і стовпчасті 
діаграми у 5 класі як логічне продовження цієї змістової лінії, а в 6 
класі актуалізувати знання про лінійні і стовпчасті діаграми та ви-
вчити кругові діаграми.

Учні з початкової школи знайомі з властивостями чисел і певним 
чином вже розрізняють парні і непарні числа, а також числа, що ді-
ляться на 10 і 5. Отже, матеріал про ознаки подільності та прості і 
складені числа для учнів є доступним, і ми пропонуємо його вперше 
вивчати в 5 класі та актуалізувати в 6 класі.

Зверніть увагу, що з початкової школи учням відомі вже такі 
об’ємні фігури, як конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний пара-
лелепіпед (куб), а також учні вже називають елементи цих геоме-
тричних фігур. Тому у 5 класі продовжено цю лінію знайомства з 
об’ємними фігурами. У 5 класі вивчення всіх геометричних фігур 
відбувається двома блоками: спочатку в першому семестрі — плоскі 
геометричні фігури, а в другому — об’ємні (актуалізуються знання 
про призму, піраміду, прямокутний паралелепіпед, куб та поглиблю-
ються знання про прямокутний паралелепіпед і куб). У 6 класі про-
понується вивчати геометричний блок у 2 семестрі. На цьому етапі 
актуалізуються і розширюються знання учнів про конус, циліндр та 
кулю. Паралельно з вивченням кола і круга учні розглядатимуть кулю 
та сферу, а також розгортки циліндра і конуса. Це допоможе розви-
вати в учнів просторове мислення і вміти виокремлювати планіме-
тричні фігури на стереометричних. В учнів також має сформуватися 
уявлення про об’єм кулі, що необхідно для природничих предметів. 
Зверніть увагу, що від учнів не вимагається знати формулу для об-
числення об’єму кулі, але вони мають навчитися підставляти зна-
чення радіуса у запропоновану формулу і знаходити об’єм.
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Оскільки курс математики 5—6 класу є пропедевтичним, то на 
цьому рівні очікуваними результатами можуть бути не лише сфор-
мовані знання, вміння чи навички, а й сформовані уявлення.

Аналогічно важливо сформувати в учнів уявлення про масштаб, 
систему координат, симетрію та стандартний вигляд числа. Сфор-
мованих уявлень про ці поняття потребують інші предмети.

Відповідно до модельної програми масштаб вивчається двічі: 
спочатку в 5 класі учні розв’язують задачі на масштаб за допомогою 
арифметичних дій, а потім, у 6 класі, вже за допомогою пропорції.

У 5 класі, вивчаючи плоскі геометричні фігури, учні знайомляться 
з поняттям симетрії, а також вчаться розпізнавати вісь симетрії та 
центр симетрії геометричної фігури.

В 1 семестрі 6 класу пропонується вивчати цілі числа і дії з ними, 
а в 2 семестрі — раціональні числа і дії з ними. Це допоможе досить 
складну для учнів тему розбити на два блоки, а також надасть мож-
ливості ввести на початку 6 класу поняття системи координат, яке 
активно використовують інформатики.

Для природничих предметів важливо, щоб учні мали уявлення 
про стандартний вигляд числа. Саме тому пропонуємо формувати 
це уявлення поступово. Спочатку ввести не лише поняття квадрата 
і куба числа в 5 класі, а й сформувати уявлення про степінь числа з 
натуральним показником. У 6 класі учні дізнаються про запис дробу 
з чисельником 1 у вигляді степеня з показником —1. А у кінці 6 класу 
вони знайомляться із записом числа у стандартному вигляді. Звісно, 
що цей матеріал учні детально розглядатимуть у 7 і 8 класах, але на 
цьому етапі важливо, щоб у них сформувалося хоча б уявлення про 
стандартний вигляд числа.

У програмі особливу увагу приділено розв’язуванню текстових 
задач на рух, відсотки, розчини і сплави, спільну роботу. Також у 5—6 
класах пропонується ознайомити учнів із найпростішими задачами 
з комбінаторики і теорії ймовірностей. Ці задачі учні будуть 
розв’язувати на основі логічних міркувань, часто просто перебира-
ючи всі можливі варіанти.

Зміст модельної програми авторського колективу Бурда М. І., 
Васильєва Д. В.:

• враховує наявні в учнів компетентності, здобуті у початковій 
школі;

• забезпечує наступність у навчанні математики;
• дає можливість посилити міжпредметні зв’язки;
• враховує тренди в математичній освіті;
• посилює прикладну направленість курсу;
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• пропонує ідеї для вчителів щодо урізноманітнення видів на-
вчальної діяльності учнів.

В третій колонці модельної програми детально прописані види 
діяльності, які вчитель може запропонувати учням в межах теми і які 
сприятимуть розвитку не лише предметних компетентностей, а й 
ключових. Зверніть увагу, що вчитель може вибрати не всі, а лише 
деякі з видів діяльності або взагалі запропонувати свої.

Модельну програму побудовано так, щоб сприяти:
• формуванню здібностей здійснювати різного роду обчис-

лення;
• розвитку логічного, просторового та ймовірнісного мислення;
• формуванню предметних і ключових компетентностей (напри-

клад, вміння генерувати ідеї, раціонально використовувати про-
грамні засоби, самостійно здобувати знання, організовувати та 
планувати свою навчальну діяльність тощо).

1.2. Про новий підручник «Математика» для 5 класу

Підручник авторського колективу Бевз Г. П., Бевз В. Г., Васильєва 
Д. В., Владімірова Н. Г. повністю відповідає модельній програмі ав-
торського колективу Бурда М. І., Васильєва Д. В., сучасній матема-
тичній науці, потребам і можливостям українського суспільства. Він 
створювався з урахуванням концепції математичної освіти в Україні, 
Державних стандартів початкової і середньої освіти та інших дер-
жавних документів, з додержанням найважливіших дидактичних 
принципів: науковості, доступності, наступності, систематичності 
навчання.

Науковість підручника полягає в тому, що всі його поняття і тер-
міни відповідають сучасній математичній науці і науковій терміноло-
гії, усі правила і твердження — науково коректні, від яких згодом 
учням не доведеться відмовлятися. Прикладні задачі не суперечать 
жодній науці чи життєвій практиці.

Доступність розуміємо не абстрактно (доступно для 10-річних 
дітей), а стосовно кожної теми. Щоб зробити виклад нового мате-
ріалу якомога доступнішим, у підручнику наведено багато ілюстра-
цій, причому не тільки абстрактних геометричних фігур або зображень 
розглядуваних предметів, а і їх поєднань.

Наступність у підручнику забезпечено як з початковою школою, 
так і зі старшими класами. Частина авторів є авторами підручників 
і для початкової школи, тож багато уваги приділено тому, щоб зро-
бити перехід від 4 до 5 класу природним і неважким.
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Наступність із старшими класами забезпечується пропедевтич-
ним вивченням алгебраїчного і геометричного матеріалу, який ство-
рює підґрунтя для подальшого вивчення математики. Наприклад, з 
підручника учні дізнаються про те, що квадрат і куб числа — це про-
стіші випадки загального поняття «степінь числа», сума кутів трикут-
ника дорівнює 180°, а чотирикутника — 360°, що не існує трикутника 
зі сторонами 9, 2 і 1 см.

Систематичність розуміємо як відповідно продуману систему ви-
кладу програмового матеріалу, яка забезпечує краще його усвідом-
лення і запам’ятовування; відокремлення основного від другорядного. 
Звичайно, учні 5 класів вивчають не систематичний курс математики, 
а пропедевтичний, проміжний між математикою початкової школи і 
систематичними курсами алгебри і геометрії. Але й пропедевтичні 
курси можна компонувати за тією чи іншою системою більш чи менш 
вдало.

Характерними рисами підручника є його сучасність, зручність, 
привабливість і орієнтованість на розвиток ключових компетентнос-
тей.

Підручник є сучасним, тому що всі його поняття, терміни, алго-
ритми і правила відповідають сучасній математичній науці, всі задачі, 
за винятком історичних, стосуються сучасних виробництв, установ, 
норм, ситуацій, технологій тощо.

Підручник оформлено так, щоб ним було зручно користуватися 
учням і вчителеві. Нумерація задач — безперервна. До більшості з 
них є відповіді, які згруповані в окремі абзаци — сотні задач; номери 
задач виділені іншим кольором. Біля деяких номерів є іконки, що 
рекомендують форму виконання цього завдання або описують його 
специфіку.

Привабливість підручника для учнів забезпечується системою 
нетрадиційних завдань (ребусів, кросвордів, головоломок, задач-
жартів, цікавих історичних задач тощо), гарних кольорових ілюстра-
цій, історичних довідок. Автори намагалися створити підручник, який 
учням було б цікаво читати, розв’язувати пропоновані задачі.

Розвиток ключових компетентностей. В підручнику містяться за-
вдання для розвитку креативного і критичного мислення, інформа-
ційної грамотності та використання ІКТ, комунікації рідною та 
іноземними мовами, дослідницької діяльності та винахідливості, під-
приємливості та співробітництва, вміння інтегрувати знання та до-
свід з різних галузей, вміння працювати в команді.

В підручнику йдеться про українські імена, міста, річки, вироб-
ництва, навчальні заклади. Зміст підручника тісно пов’язаний з укра-
їнською мовою, українським побутом, з історією і географією 
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України. Звичайно, в підручнику є чимало і загальнолюдського, зо-
крема, пов’язаного з життям наших сусідів, але найбільше — про 
українців. Автори намагалися створити такий підручник, який допо-
магав би на уроках математики виховувати патріотичні почуття учнів.

Крім основних параграфів, підручник містить: «Задачі для повто-
рення курсу 5 класу», «Цікаві та складні задачі», «З історії матема-
тики», «Короткий тлумачний словник», «Відповіді до задач та вправ», 
«Предметний покажчик». На кольорових форзацах підручника вмі-
щено додатковий матеріал з історії математики: «Від лічби на паль-
цях до ЕОМ», «Числові знаки різних народів», а також «Таблицю 
множення», «Квадрати і куби натуральних чисел до 30».

Звертаємо увагу читачів на «Короткий тлумачний словник». 
У ньому наведено короткі означення (тлумачення) найважливіших 
понять, що розглядаються в підручнику. Було б дуже добре, коли б 
під кінець навчального року п’ятикласники знали ці формулювання. 
Йдеться не тільки про математичні знання, а й про виховання логіч-
ного мислення і загальний розвиток школярів. Традиційно в нас роз-
виток логічного мислення учнів пов’язують насамперед з теоремами 
та їх доведеннями. Насправді ж логіка починається не з суджень і 
доведень, а з понять та їх означень. Поняття — первинні: без мате-
матичних понять не існує жодної теореми, жодного доведення. До 
того ж строгі математичні доведення, на відміну від простіших озна-
чень, за рідкими винятками, п’ятикласникам не доступні. Тому автори 
вважають, що на уроках математики починати розвивати логічне 
мислення (і водночас культуру мови) потрібно з простіших означень 
математичних понять.

Працюючи над новим підручником, автори врахували все пози-
тивне і корисне у більшості вітчизняних і багатьох зарубіжних під-
ручниках. Над поліпшенням якості книжки плідно працювали і видавці: 
редактори, художники та інші спеціалісти. Усі вони також разом на-
магалися створити підручник нового типу: сучасний, коректний, до-
ступний, змістовний, зручний, цікавий — підручник математики, який 
допомагав би учителям і батькам не тільки навчати, а й розвивати і 
виховувати культуру мови, культуру мислення, естетичні смаки, ра-
ціоналізаторські здібності, патріотичні почуття учнів тощо. Було б 
добре, коли б учителі, користуючись новим підручником, перекону-
вали учнів, що математика — не тільки дуже потрібний інструмента-
рій для виробничників та науковців і незамінний засіб розвитку 
логічного мислення учнів, а й великий згусток загальнолюдської 
культури, зокрема української.

Створюючи підручник, автори випробували кілька різних систем 
викладу, вибравши з них найкращу (на їхній погляд). А ще — допо-
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внили теорію і вправи різними схемами, діаграмами та іншим ілю-
стративним матеріалом, який допоможе учням краще зрозуміти 
новий матеріал чи окремі задачі.

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

Кожен з 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 ілюстраціями і піктограмами 
займають одну-дві сторінки. Можливі різні форми організації роботи 
учнів з додатковим матеріалом:

• самостійне читання вдома й коротке обговорення змісту про-
читаного на наступному уроці;

• індивідуальне завдання для окремого учня, який на наступ-
ному уроці робить повідомлення для класу;

• читання в класі (про себе) з подальшими відповідями на за-
питання 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 теоретич-
ного матеріалу, вчитель під час повідомлення домашнього завдання 
може наголосити, наприклад, так: «Прочитайте текст на с. 8—9. 
Спробуйте відповісти на запитання рубрики «Перевір себе» (с. 9). 
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 і вправи мають суцільну нумерацію, а в кінці 
підручника до деяких задач подаються відповіді. Задачі підручника 
урізноманітнено за вимогами умови (на обчислення, перетворення, 
дослідження, конструювання), за фабулами (абстрактні, прикладні, 
історичні), за видами діяльності (усні, письмові, практичні), за рів-
нями складності, за поданням інформації (ребуси, кросворди, та-
блиці, схеми) тощо. Багато задач подаються у вигляді малюнків.
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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 — 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 допо-
могою можна суттєво збільшувати кількість розв’язаних на уроці 
задач, а також формувати в учнів математичну мову.

Задачі для письмового розв’язування, спрямовані на форму-
вання нових знань і вмінь, а також на загальний розвиток учнів, ді-
ляться 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 повто-
рення. Вони спрямовані на виконання таких функцій:

• повторення раніше вивченого матеріалу;
• актуалізація опорних знань для наступного уроку.
Для того, щоб сприяти самоконтролю учнів, у підручниках міс-

тяться qr-коди, у яких зашифровані орієнтовні завдання для само-
стійних і контрольних робіт. Учні можуть використати їх для підготовки 
вдома до діагностичних робіт, що можуть бути запропоновані вчи-
телем. Така форма роботи сприяє зниженню стресу напередодні та 
під час самих діагностичних робіт та формуванню навичок плану-
вання, 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 визна-
чити перспективи навчання і оцінити навчальні досягнення учнів з 
кожної теми. Ці задачі можуть також слугувати вчителю орієнтиром 
для складання діагностичних робіт.

Програма з математики для 5 класу передбачає формування в 
учнів умінь розв’язувати комбінаторні задачі. Класичні комбінаторні 
задачі — це задачі переважно розважального змісту типу головоло-
мок, які зводяться до вибору і розташування елементів скінченної 
множини, побудов магічних і напівмагічних квадратів тощо. Такі за-
дачі призначені для розвитку обчислювальної та логічної культури 
учнів. Вони доступні для дітей цього віку і сприятимуть розвитку ін-
тересу учнів до математики. В підручнику таких комбінаторних задач 

11



багато. На цьому етапі учні розв’язують ці задачі на основі логічних 
міркувань, іноді просто виписують всі можливі варіанти і підрахову-
ючи їх.

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

1.3. Календарне планування за підручником  
Бевз Г.П., Бевз В.Г., Васильєва Д.В., Владімірова Н. Г.

Орієнтовне календарне планування для 5 класу
За підручником математики Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Д.В. Васильєва, Н.Г. 

ВлАДіМіРОВА
(перший семестр)

Вчитель може змінити порядок вивчення тем та кількість годин, що відводяться 
на кожну з тем

№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

і ЧВЕРТь

Повторення і систематизація матеріалу, вивченого в 1-4 класах (5 год)

1 1 Геометричні фігури. Конструювання геометричних фігур

2 1 Натуральні числа. Розв’язування та складання магічних 
квадратів

3 1 Числові і буквені вирази. Складання і розв’язування за-
дач життєвого змісту

4 1 Рівняння і нерівності. Терези як модель розв’язування 
рівнянь і нерівностей

5 1 Величини. Вимірювання величин

Натуральні числа, геометричні фігури, величини, рівняння і нерівності 
(64 год)

6 1 Натуральні числа і цифри. Мільйон.

7 1 Нуль і мільярд 

8 1 Порівняння натуральних чисел. Нерівності

9 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №1

10 1 Додавання натуральних чисел

11 1 Додавання натуральних чисел. Закони додавання.

12-13 2 Віднімання натуральних чисел

14 1 Округлення чисел

15 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №2

16 1 Урок узагальнення і систематизації знань

17 1 Контрольна робота №1
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№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

18 1 Аналіз контрольної роботи

19-20 2 Пряма. Площина. Відрізки, ламані та їх довжини. 

21-22 2 Координатні промені і шкали

23-24 2 Кути та їх міри. Вимірювання та побудова кутів

25 1 Взаємне розміщення прямих

26 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №3

27-28 2 Множення натуральних чисел

29 1 Закони множення

30 1 Розв’язування комбінаторних задач

31 1 Розв’язування комбінаторних задач

32 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №4

33 1 Урок узагальнення і систематизації знань

34 1 Контрольна робота №2

35 1 Аналіз контрольної роботи

36-37 2 Ділення натуральних чисел 

38-39 2 Ділення з остачею 

40 1 Розв’язування задач і вправ.

іі ЧВЕРТь

41 1 Ознаки подільності на 2, 5, 10

42 1 Ознаки подільності на 3 і 9

43-44 2 Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості 
множники

45 1 Квадрат і куб числа. Степінь числа з натуральним по-
казником 

46 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №5

47 1 Числові й буквені вирази. Порядок дій у виразах. Фор-
мули.

48-50 3 Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

51 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №6 

52 1 Урок узагальнення і систематизації знань

53 1 Контрольна робота №3

54 1 Аналіз контрольної роботи

55 1  Многокутники. Трикутники і чотирикутники.

56 1 Многокутники. Трикутники і чотирикутники.

57-58 2 Кути трикутника і чотирикутника

13



№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

59 1 Рівні фігури. Симетрія

60 1 Величини та їх значення

61 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №7

62 1 Урок узагальнення і систематизації знань

63 1 Контрольна робота №4

64 1 Аналіз контрольної роботи

Звичайні дроби (11 год)

65 1 Дробові числа і звичайні дроби. 

66 1 Порівняння звичайних дробів

67-68 2 Задачі на знаходження дробу від числа і числа за зна-
ченням його дробу

69-70 2 Додавання і віднімання дробів з однаковими знамен-
никами

71 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8

72 1 Урок узагальнення і систематизації

73 1 Контрольна робота №5

74 1 Аналіз контрольної роботи

75 1 Підсумковий урок

76-80 5 створення моделей до задач та життєвих ситуацій. 
Робота над проєктами у групах. Розв’язування 
цікавих задач

Орієнтовне календарне планування для 5 класу
За підручником математики Г.П. Бевз, В.Г. Бевз,  

Д.В. Васильєва, Н.Г. ВлАДіМіРОВА
(другий семестр)

Вчитель може змінити порядок вивчення тем  
та кількість годин, що відводяться на кожну з тем

№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

ііі ЧВЕРТь

Повторення і систематизація матеріалу, вивченого в і семестрі (5 год)

81 1 Найпростіші геометричні фігури у задачах. 

82 1 Многокутники. Задачі на перегинання і розрізання гео-
метричних фігур. Симетрія у побуті і природі.

83 1 Числові і буквені вирази. Нерівності. Рівняння. 
Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
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№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

84 1 Звичайні дроби. Створення моделей для ілюстрації зви-
чайних дробів. Скорочення дробів. Порівняння. Дода-
вання і віднімання звичайних дробів з однаковим зна-
менниками

85 1 Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за 
значенням його дробу. 
Складання та розв’язування задач на дроби

Десяткові дроби (35 год)

86-87 2 Десяткові дроби.

88-89 2 Порівняння десяткових дробів. 

90 1 Додавання десяткових дробів

91 1 Додавання десяткових дробів

92-93 2 Віднімання десяткових дробів

94 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8

95 1 Урок узагальнення і систематизації

96 1 Контрольна робота №5

97 1 Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів. 

98-99 2 Множення десяткових дробів.

100 1 Окремі випадки множення

101 1 Окремі випадки множення

102 1 Розв’язування задач і вправ 

103 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8

104 1 Урок узагальнення і систематизації

105 1 Контрольна робота №5

106-
107

2 Аналіз контрольної роботи. Ділення десяткового дробу 
на натуральне число

108-
110

3 Ділення натуральних чисел і дробів

111-
114

4 Ділення на десятковий дріб

115 1 Округлення чисел

116 1 Задачі на дроби (знаходження десяткового дробу від 
числа і числа за значенням його десяткового дробу) 

117 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8

118 1 Урок узагальнення і систематизації

119 1 Контрольна робота №5

120 1 Підсумковий урок. Аналіз контрольної роботи
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№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

Об’ємні геометричні фігури (10 год)

121 1 Об’ємні фігури. Види об’ємних фігур (призма, піраміда, 
прямокутний паралелепіпед, куб). Елементи об’ємних 
фігур. 

122 1 Прямокутний паралелепіпед. Його зображення. Об’єм 
прямокутного паралелепіпеда.

123 1 Розгортка прямокутного паралелепіпеда. Площа поверхні 
прямокутного паралелепіпеда.

124 1 Куб. Його зображення. Об’єм куба.

125 1 Розгортка куба. Площа поверхні куба.

126 1 Розв’язування текстових задач (з врахуванням округлен-
ня значень величин відповідно до прикладної задачі). 

127 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8

128 1 Урок узагальнення і систематизації

129 1 Контрольна робота №5

130 1 Підсумковий урок. Аналіз контрольної роботи

Застосування математики (25 год)

131-
132

2 Відсотки

133 1 Задачі на знаходження відсотку від числа
134 1 Задачі на знаходження числа за його відсотком
135 1 Задачі на відсотки. 

136 1 Задачі на відсотки. Задачі на рух
137 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8
138 1 Урок узагальнення і систематизації
139 1 Контрольна робота №5
140 1 Аналіз контрольної роботи

141-
143

3 Масштаб та його використання. Знаходження відстаней 
на карті

144-
145

2 Середнє арифметичне. Його використання для 
розв’язування задач.

146-
147

2 Середнє значення величини

148 1 Діаграми та їх види. Лінійні і стовпчасті діаграми. Їх 
читання

149-
150

2 Побудова лінійних і стовпчастих діаграм

151 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8
152 1 Урок узагальнення і систематизації
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№п/п
уроку

К-ть
год

Дата Тема уроку

153 1 Контрольна робота №5
154 1 Аналіз контрольної роботи
155 1 Підсумковий урок

Повторення і систематизація навчального матеріалу (15 год)
156 1 Натуральні числа. Дії з натуральними числами. Ознаки 

подільності. 
157 1 Дробові числа

158-
159

2 Задачі на дроби

160 1 Задачі геометричного змісту (плоскі фігури)

161 1 Задачі геометричного змісту (об’ємні фігури)

162 1 Рівняння. Задачі, що зводяться до простіших рівнянь

163 1 Відсоткові розрахунки

164 1 Величини. Середнє арифметичне. Середнє значення 
величини. 

165 1 Масштаб. Діаграми

166 1 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8
167 1 Урок узагальнення і систематизації
168 1 Контрольна робота №5
169 1 Аналіз контрольної роботи
170 1 Підсумковий урок

171-
175

5 створення моделей до задач та життєвих ситуацій. 
Робота над проєктами у групах. Розв’язування 
цікавих задач
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РОЗДіл 2. УРОКИ МАТЕМАТИКИ У 5 КлАсі

Уроки 1—5. Актуалізація опорних знань  
за початкову школу

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. Щоб дізнатися 
більше про такі вправи, перейдіть за посиланням:

https://lib.iitta.gov.ua/10828/?fbclid=IwAR3oXm2T2oxrrlGIuuu8BtV
KNe2kHa6DCmJg_eI4KSxEZgyh9-YOZB7CEIA

Перші уроки математики в середній школі мають захопити учнів, 
що сприятиме позитивному ставленню 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, чи вміють мислити креа-
тивно, критично, створювати малюнки до задач і як реагують на пи-
тання, вимоги, зауваження тощо.

Для проведення перших уроків можна використати матеріали, 
зашифровані у qr-коді на другій сторінці посібника.

За цим кодом вчителі та учні знайдуть кольорові розвороти, при-
значені для актуалізації опорних знань у цікавій формі.

Урок 1. Геометричні фігури. На першому уроці математики 5 
класу доцільно актуалізувати знання учнів про геометричні фігури, 
але при цьому не лише запропонувати розв’язувати задачі, а ще й 
конструювати геометричні фігури за допомогою дроту, паперу чи 
пластиліну (с. 1—2). Крім того, ви можете запропонувати задачі з 
теми, подані на с. 7.
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1Ти вже знаєш!

ТИ ВЖЕ ЗНАЄШ!

ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Давай сконструюємо деякі з них!

Точка Відрізок Промінь Пряма

B

A C

B C

A D

B C

A D

Многокутники

Просторові тіла

Циліндр Куля Куб Конус ПірамідаПрямокут-
ний пара-
лелепіпед

Гострий Прямий Тупий

Кут

Коло Круг

Візьми дріт

1   Відріж від нього шматок, утворивши 
відрізок. Виміряй довжину відрізка.

A

B

C

DE

2 Ти вже знаєш!

2   Відріж ще один шматок дроту, довший за попередній. Утво-
ри з нього спочатку гострий кут, потім — прямий, а потім�— 
тупий.

3   Утвори із дроту коло. Обведи його в зошиті і за штрихуй фі-
гуру. Запиши назву фігури, що утворилася.

4   Зроби із дроту трикутник, квадрат і прямокутник. Яку влас-
тивість сторін має прямокутник? Порівняй свої фігури із фі-
гурами однокласника/однокласниці.

Візьми пластилін

1   Виліпи з пластиліну кожну фігуру.
2  Досліди, які фігури утворюються в розрізах. 
3   Виготов просторові тіла з інших матеріалів.

ЧИСЛА ДО 1 000 000 ТА АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ 

Це — магічний квадрат. 

У�ньому сума цифр у всіх ряд-
ках, стовпчиках і по діагона-
лях дорівнює одному числу.

2Ти вже знаєш!

Спробуйте в парах розв’язати 
головоломки з числами

1   Накресліть у зошиті зобра-
жені квадрати з числами 
і�заповніть порожні клітин-
ки.

2   Утворіть свій магічний ква-
драт і запропонуйте його 
однокласникам/одноклас-
ницям.

1

2
4

7 5
6

2

4

3

8

9

5

1

2 = 15
= 1

5

= 15

= 15
= 15

= 15

= 15
= 15

7

6
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З початкової школи учні знають об’ємні геометричні фігури та 
вміють показувати та лічити їх елементи. Учні вже вміють знаходити 
площу і периметр прямокутника (в тому числі і квадрата), радіус кола, 
якщо заданий діаметр, чи навпаки.

Також можете запропонувати ще декілька завдань на знахо-
дження площі прямокутника.

1. Знайдіть площу геометричних фігур.

2. Площа прямокутної серветки 60 см2, довжина — 12 см. Об-
числи, скільки мережива знадобиться, щоб оздобити серветку по 
краю.

Урок 2. Числа до 1 000 000 та дії з ними. Для актуалізації 
опорних знань можна використати цікаві завдання на с. 2—3 або 
завдання, подані на с. 7.

Організувавши роботу учнів на основі сторінок 2—3, Ви зможете 
подивитися на рівень логічного та креативного мислення учнів класу, 
а також запропонувати пошукову роботу про магічні квадрати і су-
доку.

Якщо ж Ви організуєте роботу на основі завдань сторінки 7, то 
завдання сторінок 2—3 можна запропонувати учням як домашнє.

Зверніть увагу, учні з початкової школи вже вміють читати діа-
грами, тож в останньому завданні на с. 7 учням треба спочатку про-
читати діаграму, а потім вже виконувати на основі цих даних дії над 
числами. Крім того, Ви можете доповнити запитання до задачі сво-
їми. Наприклад, такими: «Які два види спорту разом мають таку саму 
кількість прихильників, як у футбола?» або «Скільки дітей не висло-
вили своєї думки, якщо всього в опитуванні брало участь 700 учнів?» 
тощо.

Також доцільним на цьому уроці можуть бути завдання на зна-
ходження значень виразів на 1—2 дії. Наприклад:

Знайди значення виразу: а) 18∙4 + 32 б) 116 : (7 + 22).

Урок 3. Числові і буквені вирази. На цьому уроці доцільно з 
учнями пригадати, чим числовий вираз відрізняється від буквеного 
і як знаходити значення виразів. Ви можете використати з цією 
метою завдання на с. 8. Доповнити їх своїми. Наприклад:
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3Ти вже знаєш!

3   Накресліть у зошиті зображені квадрати з числами і запов-
ніть порожні клітинки.

4   Спробуй утворити своє судоку і запропонуй його розв’язати 
батькам або близьким.

5   Знайди в Інтернеті судоку 9 на 9 і спробуй його розв’язати.

2
1 4

4
4 2

3 4
4

1
1 2 3

3
1 2

4
4 1

ЧИСЛОВІ І БУКВЕНІ ВИРАЗИ

Числові і буквені вирази активно використовуються в країні 
«Програмування». 

Спробуй розшифрувати частинку кода.

Це — судоку.

Кожен рядок, стовпець і блок містять числа 
1, 2, 3, 4, які не повторюються ні в рядку, ні 
у стовпчику, ні у кожному блоці.
Складніші судоку розміщуються у таблиці 9 на 
9 клітинок, у яких записано числа від 1 до 9.

2 1 4 3
3 4 1 2
1 3 2 4
4 2 3 1

Розшифруємо:
а = 5
а = 5 + 5
а = 10 – 3
а = 7

3 Ти вже знаєш!

2 Ти вже знаєш!

2   Відріж ще один шматок дроту, довший за попередній. Утво-
ри з нього спочатку гострий кут, потім — прямий, а потім�— 
тупий.

3   Утвори із дроту коло. Обведи його в зошиті і за штрихуй фі-
гуру. Запиши назву фігури, що утворилася.

4   Зроби із дроту трикутник, квадрат і прямокутник. Яку влас-
тивість сторін має прямокутник? Порівняй свої фігури із фі-
гурами однокласника/однокласниці.

Візьми пластилін

1   Виліпи з пластиліну кожну фігуру.
2  Досліди, які фігури утворюються в розрізах. 
3   Виготов просторові тіла з інших матеріалів.

ЧИСЛА ДО 1 000 000 ТА АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ 

Це — магічний квадрат. 

У�ньому сума цифр у всіх ряд-
ках, стовпчиках і по діагона-
лях дорівнює одному числу.

2Ти вже знаєш!

Спробуйте в парах розв’язати 
головоломки з числами

1   Накресліть у зошиті зобра-
жені квадрати з числами 
і�заповніть порожні клітин-
ки.

2   Утворіть свій магічний ква-
драт і запропонуйте його 
однокласникам/одноклас-
ницям.

1

2
4

7 5
6

2

4

3

8

9

5

1

2 = 15
= 1

5

= 15

= 15
= 15

= 15

= 15
= 15

7

6
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1. В ательє було 24 м шовку. Після того, як замовили ще 5 сувоїв 
шовку по а м у кожному, то з усього шовку пошили блузки. Скільки 
пошили блузок, якщо на кожну витратили b м шовку?

2. Ширина городу а м, довжина — на 8 м більша. Знайди площу 
городу, якщо а = 15 м.

Як проєктну роботу на цьому уроці (вдома) або у кінці семестру 
вчитель може запропонувати учням розшифровувати частинки коду 
чи блок-схеми, тим самим повторюючи числові і буквені вирази, роз-
виваючи логічне мислення і посилюючи зв’язки з інформатикою.

Зверніть увагу, у підручнику подано не команду, а лише частинки 
коду, у даному випадку створеного у Scratch (програмний засіб, зна-
йомий учням з початкової школи). Але зміст цього завдання — суто 
математичний. Учень має підставити значення змінної у буквений 
вираз і знайти його значення. Такого роду завдання посилює між-
предметні зв’язки і показує, де може використовуватися матема-
тика. Ви зможете пропонувати учням систематично практикуватися 
у читанні таких частин кодів, вивчаючи різні дії з натуральними чис-
лами продовж першого семестру.

Урок 4. Рівняння і нерівності. Пригадати відомості про рівняння 
і нерівності допоможуть малюнки зі зважування предметів на шаль-
кових терезах на с. 5. Спочатку розгляньте з учнями малюнки, а потім 
запропонуйте створити свої для однокласників.

Також розгляньте з учнями завдання на с. 8. Зверніть увагу, що 
в початковій школі учні розглядали не лише найпростіші рівняння. 
Але починати доцільно саме з них.

Крім того, перед завданням 3 буде корисно запропонувати учням 
завдання, де учні спочатку мають виконати дії, щоб дізнатися ре-
зультат. Наприклад:
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