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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
щодо викладання шкільного курсу математики у 2016/2017 н.р.

 Основні нормативні документи під час організації навчально-виховного процесу з математики у 2016/2017 н.р.: 
1) лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 "Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"; 
2) Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. № 1392);
3)  методичні рекомендації:
 - у 2016-2017 н.р. викладання математики організовуємо згідно листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
- для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;
- для учнів 6 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.07.2014 № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі". Звертаємо увагу, щодо навчальної програми з математики внесено зміни, на які слід зважати при роботі у 5-6 класах;
 для учнів 7 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»;
- для учнів 9-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 № 1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012 р.). 
4) Навчальні плани:
- 5-8-і класи - за Типовими навчальними планами ЗНЗ ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОНУ від 12.12.2014 №1465; 
- 9-і класи – за Типовими навчальними планами ЗНЗ, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОНУ від 05.02.2009 №66; 
10-11-і класи – за Типовими навчальними планами ЗНЗ ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОНУ від 29.05.2014 №657; 
спеціалізовані школи (класи) з поглибленим вивченням математики, гімназії, ліцеї, вечірні школи – за Типовими навчальними планами та їх додатками відповідно до класу, указаними вище.  
5)  навчальні програми, які  рекомендує Міністерство освіти і науки України у 2016/2017 н.р.: 
	для 5-8 класів - «Навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів: Математика. Інформатика. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. –96с.»;

	для 9 класів - «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-9 класи» (видавництво «Перун», Київ, 2005 р.);
	для 10-11 класів - «Програма з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання» (видавництво «Ранок», Харків, 2011 р) 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджені зміни, щодо розвантаження навчальних програм з математики для старшої школи всіх рівнів вивчення цього навчального предмету. 

Програми надруковані в інформаційних збірниках МОНУ, спецзбірниках, математичних журналах, газетах. Електронні варіанти містяться на сайтах МОНУ, Інституту модернізації змісту освіти, ММК 
Учителям рекомендуємо якісно виконувати навчальну програму, зосереджуючись на основних цілях предмета, відповідному змісті навчального матеріалу, вдалому формуванні очікуваних результатів щодо рівня навчальних досягнень учнів/студентів, виконанні справедливого педагогічного оцінювання результатів навчання (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів єдині (наказ МОНмолодьспорт від 13.04.2011 № 329) для загальноосвітніх і профільних класів, для класів поглибленого вивчення математики та  класів гуманітарного спрямування (сайт МОНУ). 
З цією метою рекомендуємо ефективно планувати навчальну діяльність у календарно-тематичному плануванні, яке вчитель упорядковує самостійно або підбирає друк (формат оформлення не має окремих вимог: зошит, міні-брошура чи прошиті аркуші паперу). Важливо, щоб у ньому була сторінка із записами: 
	«Розглянуто» на методичному об’єднанні (ПІБ та підпис голови);
	 «Погоджено» (заступник директора з н/в роботи, ПІБ, підпис);
	«Затверджую»  (директор  загальноосвітнього навчального закладу, ПІБ, підпис);
	 мокра печатка загальноосвітнього навчального закладу. 

Заповнення таблиці ведення занять: зміст теми, кількість визначених годин (не більше 2-х) та дату їх проведення необхідно або вдруковувати, або вписувати ручкою (не олівцем). У таблиці обов’язково має бути графа «Примітка», в якій вчитель/викладач вноситиме певну корекцію у випадку змін.
Отже, для ефективної організації навчально-виховного процесу з математики загалом та кожного уроку зокрема, рекомендуємо вчителю: 
	виконувати навчальні програми відповідно до Державного стандарту; 

якісно планувати навчальну діяльність та навчально-виховний процес, укомплектовуючи його методичну систему навчання: формування цілей, опрацювання змісту, підбір засобів, форм та методів; 
враховувати вікові особливості та контингент учнів. 
Увага! Можна користуватися лише підручниками, рекомендованими МОНУ. Навчально-методичне забезпечення додаткове до підручника вчитель може укомплектовувати самостійно, однак без плагіату. Щоб убезпечити різні порушення рекомендуємо систематично використовувати сайт Інституту модернізації змісту освіти, на якому він поетапно оновлює переліки усіх навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені для практичного використання (посилання http://iitzo.gov.ua/instytut-innovatsijnyh-tehnolohij-i-zmistu-osvity-poetapno-rozmischuje-pereliky-navchalnyh-prohram-pidruchnykiv-ta-navchalno-metodychnyh-posibnykiv-dlya-doshkilnyh-ta-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakla/).
Для сприяння підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу рекомендуємо вчителю математики створювати або оновлювати існуючі, кабінети математики, поповнюючи їх сучасним матеріально-технічним та навчально-методичним забезпеченням (див. Положення). Особливу увагу звертаємо вчителів на підручники з алгебри та геометрії для 8-х класів, які відібрано конкурсом кожного навчального закладу. Електронна версія підручників міститься на сайті МОН України (www.mon.gov.ua).
Розподіл  годин на вивчення математики у ЗНЗ: 
Клас 
Предмет 
К-ть год.
Предмет 
К-ть год.
5-6-і класи
Математика
по 4 години на тиждень
-
-
 7 клас
Алгебра
по 2 години на тиждень
Геометрія
по 2 години на тиждень
8-9-і класи
Алгебра
по 2 години на тиждень
Геометрія
по 2 години на тиждень
8-9-і класи (поглиблене вивчення)
Алгебра
по 5 годин на тиждень
Геометрія
по 3 години на тиждень
10-11-і класи (рівень стандарту)
Математика
по 3 години на тиждень
-
-
10-11-і класи (Академічний рівень)
Алгебра та початки аналізу
по 2 години на тиждень
Геометрія
по 2 години на тиждень
10-11-і класи (Профільний рівень та поглиблене вивчення)
Алгебра та початки аналізу
 по 5 годин на тиждень

(6)
Геометрія
по 4 години на тиждень

(3)

Зауважте! Наведений вище розподіл кількості годин є мінімальним. 
    Кількість годин на викладання математики можна збільшити за рахунок варіативної складової Базового навчального плану, не збільшуючи навчального навантаження учнів поза межі норм, що перевищують санітарно-гігієнічні, зберігаючи при цьому їх здоров’я. (Рішення щодо розподілу годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та побажання учнів.)
Практика доводить, що найбільш раціонально навчальні години варіативної складової використовувати в основній  школі – для загальноосвітньої підготовки учнів,  індивідуальних  занять,  консультацій,  факультативного навчання, у старшій  – для здійснення профільного навчання.
Рекомендуємо педагогам вибрати один із варіантів розподілу годин із варіативної складової (див. Методичні рекомендації щодо використання  варіативної складової у 2016/2017 н.р. та переліку навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільного та профільного навчання математики. Особливу увагу звертаємо на викладання математики за програмою базового рівня у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю, окрім економічного профілю, де замість одного предмета «Математика» можуть вивчатися окремі два курси «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». Вивчивши запит підготовки випускників до ЗНО з математики, бажано для підсилення викладання предмета із варіативної частини додати хоча б одну годину. У випадку неможливості рекомендуємо організувати навчання таким способом: 
10 клас, І семестр – 2 год. курсу алгебри і початків аналізу, 1 год. геометрії, 
              ІІ семестр – 1 год. курсу алгебри і початків аналізу та 2 год. – геометрії; 
11 клас, І семестр – 1 год. курсу алгебри і початків аналізу, 2 год. геометрії, 
              ІІ семестр – 2 год. курсу алгебри і початків аналізу та 1 год. – геометрії.
Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ðåêîìåíäóºìî ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü êëàñ³â ç ïðîô³ëüíèì òà ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ìàòåìàòèêè. Öå ñïðèÿòèìå åôåêòèâí³é ï³äãîòîâö³ äî äîðîñëîãî æèòòÿ (ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî ïðåäìåòà, ðîçâèòîê ¿õ óì³íü ìèñëèòè òà íàâè÷îê çä³éñíþâàòè ïðàâèëüí³ ì³ðêóâàëüí³ îïåðàö³¿ (ìåòîäè ï³çíàííÿ), ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè òà ³íøèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðåäìåò³â Çîêðåìà, äëÿ ó÷í³â 5-9-õ êëàñ³â óæå âêîòðå ðåêîìåíäóºìî âèáèðàòè ôàêóëüòàòèâíèé êóðñ «Ëîã³êà». Â³ä âïðîâàäæåííÿ â øêîë³ òàêîãî ôàêóëüòàòèâíîãî êóðñó, çà ðàõóíîê âàð³àòèâíîãî êîìïîíåíòà íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, ï³äâèùèòüñÿ ð³âåíü ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî Âñåóêðà¿íñüêèõ ó÷í³âñüêèõ îë³ìï³àä, òóðí³ð³â, êîíêóðñ³â. Îêð³ì òîãî, âèâ÷åííÿ òàêîãî êóðñó ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ö³ëåé: ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³, ¿¿ ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, ïàì’ÿò³, óÿâè, ³íòó¿ö³¿, óì³ííÿ àíàë³çóâàòè, êëàñèô³êóâàòè, óçàãàëüíþâàòè, ðîáèòè óìîâèâîäè, îòðèìóâàòè íàñë³äêè ç äàíèõ ïåðåäóìîâ øëÿõîì íåñóïåðå÷ëèâèõ ì³ðêóâàíü. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî äàíèé êóðñ º ñóòòºâèì äîïîâíåííÿì ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè ³ äîïîìàãàº íàâ÷àòè ó÷í³â:
- àíàë³çóâàòè, ñèíòåçóâàòè, óçàãàëüíþâàòè, êîíêðåòèçóâàòè, êëàñèô³êóâàòè; 
- ä³ÿòè â ðîáîò³ ç ïîíÿòòÿìè òà ñóäæåííÿìè ïî àíàëîã³¿, ³íäóêòèâíèì òà äåäóêòèâíèì ìåòîäàìè; 
- âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè äîâåäåííÿ òâåðäæåíü; 
- ôîðìóâàòè âëàñí³ ã³ïîòåçè òà ïîáóäîâè óìîâèâîä³â, ðîçâèâàòè ïðîñòîðîâå ìèñëåííÿ. 
Â îñíîâó ïîáóäîâè çì³ñòó é îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè â 8 êëàñ³ ïîêëàäåíî êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì íàâ÷àííÿ ïðåäìåòà º ñôîðìîâàí³ ïåâí³ êîìïåòåíòíîñò³ ó÷í³â. ¯õ ñóòí³ñíèé îïèñ ïîäàíî â ïðîãðàì³ ó ðîçä³ë³ «Äåðæàâí³ âèìîãè äî ð³âíÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â». 
Ó 7-9 êëàñàõ âèâ÷àþòüñÿ äâà ìàòåìàòè÷íèõ êóðñè: àëãåáðà ³ ãåîìåòð³ÿ.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè êóðñó àëãåáðè º ôîðìóâàííÿ óì³íü âèêîíàííÿ òîòîæíèõ ïåðåòâîðåíü ö³ëèõ ³ äðîáîâèõ âèðàç³â, ðîçâ’ÿçóâàííÿ ð³âíÿíü ³ íåð³âíîñòåé òà ¿õ ñèñòåì, äîñòàòí³õ äëÿ â³ëüíîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó âèâ÷åíí³ ìàòåìàòèêè ³ ñóì³æíèõ ïðåäìåò³â, à òàêîæ äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàñòîñóâàíü ìàòåìàòè÷íîãî çíàííÿ. Âàæëèâå çàâäàííÿ ïîëÿãàº â çàëó÷åíí³ ó÷í³â äî âèêîðèñòàííÿ ð³âíÿíü ³ ôóíêö³é ÿê çàñîá³â ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ðåàëüíèõ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù, ðîçâ’ÿçóâàííÿ íà ö³é îñíîâ³ ïðèêëàäíèõ òà ³íøèõ çàäà÷. Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ êóðñó ïîñèëþºòüñÿ ðîëü îá´ðóíòóâàíü ìàòåìàòè÷íèõ òâåðäæåíü, ³íäóêòèâíèõ ³ äåäóêòèâíèõ ì³ðêóâàíü, ôîðìóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ àëãîðèòì³â, ùî ìàº ñïðèÿòè ðîçâèòêó ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ ³ àëãîðèòì³÷íî¿ êóëüòóðè øêîëÿð³â.
Íà öüîìó åòàï³ øê³ëüíî¿ ìàòåìàòè÷íî¿ îñâ³òè ó÷í³ ïî÷èíàþòü îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ä³éñíèìè ÷èñëàìè. Òàê, äî â³äîìèõ ó÷íÿì ÷èñëîâèõ ìíîæèí äîëó÷àºòüñÿ ìíîæèíà ³ððàö³îíàëüíèõ ÷èñåë.
Îñíîâó êóðñó ñòàíîâëÿòü ïåðåòâîðåííÿ ðàö³îíàëüíèõ òà ³ððàö³îíàëüíèõ âèðàç³â. Âàæëèâî çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ óì³íü øêîëÿð³â â³ëüíî âèêîíóâàòè îñíîâí³ âèäè ïåðåòâîðåíü òàêèõ âèðàç³â, ùî º ïåðåäóìîâîþ ïîäàëüøîãî óñï³øíîãî çàñâîºííÿ êóðñó òà âèêîðèñòàííÿ ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ³íøèõ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ïîíÿòòÿ ñòåïåíÿ ç ö³ëèì ïîêàçíèêîì òà éîãî âëàñòèâîñò³.
²ñòîòíîãî ðîçâèòêó íàáóâàº çì³ñòîâà ë³í³ÿ ð³âíÿíü òà íåð³âíîñòåé. Â³äîìîñò³ ïðî ð³âíÿííÿ äîïîâíþþòüñÿ ïîíÿòòÿì ð³âíîñèëüíèõ ð³âíÿíü. Ïðîöåñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ð³âíÿííÿ òðàêòóºòüñÿ ÿê ïîñë³äîâíà çàì³íà äàíîãî ð³âíÿííÿ ð³âíîñèëüíèìè éîìó ð³âíÿííÿìè. Íà îñíîâ³ óçàãàëüíåííÿ â³äîìîñòåé ïðî ð³âíÿííÿ, çäîáóòèõ ó ïîïåðåäí³ ðîêè, ââîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ ë³í³éíîãî ð³âíÿííÿ ç îäí³ºþ çì³ííîþ. Êóðñ ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ë³í³éíèõ ð³âíÿíü, êâàäðàòíèõ ð³âíÿíü òà ð³âíÿíü, ÿê³ çâîäÿòüñÿ äî ë³í³éíèõ àáî êâàäðàòíèõ. Ðîçãëÿäàþòüñÿ ñèñòåìè ë³í³éíèõ ð³âíÿíü òà ð³âíÿíü äðóãîãî ñòåïåíÿ ç äâîìà çì³ííèìè. Ùîäî îñòàíí³õ, òî óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ íà ñèñòåìàõ, äå îäíå ð³âíÿííÿ — äðóãîãî ñòåïåíÿ, à äðóãå — ïåðøîãî ñòåïåíÿ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçãëÿä ëèøå íàéïðîñò³øèõ ñèñòåì ð³âíÿíü, ó ÿêèõ îáèäâà ð³âíÿííÿ äðóãîãî ñòåïåíÿ.
Çíà÷íå ì³ñöå â³äâîäèòüñÿ çàñòîñóâàííþ ð³âíÿíü äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàäà÷. Öÿ ðîáîòà ìàº ïðîíèçóâàòè âñ³ òåìè êóðñó. Âàæëèâå çíà÷åííÿ íàäàºòüñÿ ôîðìóâàííþ óì³íü çàñòîñîâóâàòè àëãîðèòì ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷³ çà äîïîìîãîþ ð³âíÿííÿ. 
Ó 8 êëàñ³ â òåìàõ «Ðàö³îíàëüí³ âèðàçè» òà «Êâàäðàòí³ êîðåí³» ó÷í³ îçíàéîìëþþòüñÿ ç ôóíêö³ÿìè file_0.unknown
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 òà ¿õ âëàñòèâîñòÿìè. Âëàñòèâîñò³ ôóíêö³é, ÿê ïðàâèëî, âñòàíîâëþþòüñÿ çà ¿õ ãðàô³êàìè, òîáòî íà îñíîâ³ íàî÷íèõ óÿâëåíü, ³ ëèøå äåÿê³ âëàñòèâîñò³ îá´ðóíòîâóþòüñÿ àíàë³òè÷íî. Ó ì³ðó îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèì ìàòåð³àëîì ê³ëüê³ñòü âëàñòèâîñòåé, ùî ï³äëÿãàþòü âèâ÷åííþ, ïîñòóïîâî çá³ëüøóºòüñÿ. Ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ôóíêö³é ÷³ëüíå ì³ñöå â³äâîäèòüñÿ ôîðìóâàííþ óì³íü áóäóâàòè é àíàë³çóâàòè ãðàô³êè ôóíêö³é, õàðàêòåðèçóâàòè çà ãðàô³êàìè ôóíêö³é ïðîöåñè, ÿê³ âîíè îïèñóþòü, ñïðîìîæíîñò³ ðîçóì³òè ôóíêö³þ ÿê ïåâíó ìàòåìàòè÷íó ìîäåëü ðåàëüíîãî ïðîöåñó.
Ãîëîâíà ë³í³ÿ êóðñó ãåîìåòð³¿ — ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè òà ¿õ âëàñòèâîñò³. 
Ô³ãóðè, ùî âèâ÷àþòüñÿ: íà ïëîùèí³ — òî÷êà, ïðÿìà, â³äð³çîê, ïðîì³íü, êóò, òðèêóòíèê, ÷îòèðèêóòíèê, ìíîãîêóòíèê, êîëî, êðóã. Ó÷åíü ïîâèíåí ôîðìóëþâàòè îçíà÷åííÿ ïëàí³ìåòðè÷íèõ ô³ãóð òà ¿õ åëåìåíò³â, çîáðàæàòè ¿õ íà ìàëþíêó, êëàñèô³êóâàòè êóòè, òðèêóòíèêè, ÷îòèðèêóòíèêè, ïðàâèëüí³ ìíîãîêóòíèêè. 
Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ çàäà÷, ùî âèâ÷àºòüñÿ â êóðñ³ ãåîìåòð³¿, º ðîçâ’ÿçóâàííÿ òðèêóòíèê³â. Ó 8 êëàñ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ çàäà÷à ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà. Äëÿ öüîãî ââîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ êîñèíóñà, ñèíóñà, òàíãåíñà ãîñòðîãî êóòà ïðÿìîêóòíîãî òðèêóòíèêà, äîâîäèòüñÿ òåîðåìà Ï³ôàãîðà. 
Ó 8 êëàñ³ ââîäèòüñÿ îäíå ç íàéñêëàäí³øèõ ïîíÿòü øê³ëüíîãî êóðñó — ïîíÿòòÿ ïëîù³. Âèâåäåííÿ ôîðìóë äëÿ îá÷èñëåííÿ ïëîù ïëàí³ìåòðè÷íèõ ô³ãóð (ïðÿìîêóòíèêà, ïàðàëåëîãðàìà, òðèêóòíèêà, ðîìáà, òðàïåö³¿, ïðàâèëüíèõ ìíîãîêóòíèê³â) ñïèðàºòüñÿ íà îñíîâí³ âëàñòèâîñò³ ïëîù. Âèâ÷åííÿ ôîðìóë ïëîù ô³ãóð äàº ìîæëèâ³ñòü ðîçâ’ÿçóâàòè íèçêó ïðèêëàäíèõ çàäà÷. 
Ó çâ’ÿçêó ç ïåðåâàíòàæåííÿì ó÷í³â 11 êëàñ³â, ïîâ’ÿçàíèì ³ç íàäëèøêîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â 11 êëàñ³, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòþ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ùîäî ïåðåíåñåííÿ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äî 10 êëàñó. Ìîâà éäå ïðî òåìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ãðàíèö³ ôóíêö³¿ òà ïîõ³äíî¿ â êóðñ³ àëãåáðè òà ïî÷àòê³â àíàë³çó, à òàêîæ êîîðäèíàò ó ïðîñòîð³ òà âåêòîð³â ó êóðñ³ ãåîìåòð³¿. Äëÿ öüîãî òàêîæ óêëàäåíî îêðåìó òàáëèöþ ç³ çì³ñòîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íà 2016/2017 (ïåðåõ³äíèé) íàâ÷àëüíèé ð³ê. 
Òàêîæ âðàõîâàíî ìîæëèâ³ñòü, ùî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ. Â òàêîìó âèïàäêó ïðîïîíóºòüñÿ âèâ÷àòè òåìè â ñòàð³é ïîñë³äîâíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðåêîìåíäàö³é ïðîãðàìè. Äåÿêèõ çì³í òàêîæ çàçíàëè äåðæàâí³ âèìîãè íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè, ïåâíèì ÷èíîì ïîñëàáèâøè âèìîãè äî ó÷í³â.
Çì³íåíî ðîçïîä³ë ãîäèí ì³æ àëãåáðîþ òà ïî÷àòêàìè àíàë³çó ³ ãåîìåòð³ºþ ó ïðîãðàì³ ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè. Òåïåð ïðîïîíóºòüñÿ âèä³ëèòè 6 ãîäèí íà òèæäåíü íà àëãåáðó òà 3 ãîäèíè íà òèæäåíü íà ãåîìåòð³þ. Àíàëîã³÷íèé ïîä³ë ì³æ ïðåäìåòàìè ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ³ â ïðîô³ëüíèõ êëàñàõ, ç ö³ºþ ìåòîþ ó ïðîãðàì³ ïðîô³ëüíîãî ð³âíÿ íàâåäåíî 2 ìîæëèâ³ ñõåìè ïîä³ëó ãîäèí ì³æ öèìè ìàòåìàòè÷íèìè êóðñàìè.
Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî ð³âíÿ íàâ÷åíîñò³  ç ìàòåìàòèêè ðåêîìåíäóºìî â ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 5-ãî êëàñó, àêòèâíî ââîäèòè òåñòîâ³ òåõíîëîã³¿. Ïðè öüîìó áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè òåñòîâ³ çàâäàííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, äðóê ÿêèõ ðåöåíçîâàíèé òà ìàº â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë ÌÎÍÓ. 
Ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ðåêîìåíäóºìî ïðèä³ëèòè á³ëüøå óâàãè ÿêîñò³ ìàòåìàòè÷íî¿ îñâ³òè. Çàóâàæóºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó ï³äñóìêîâó àòåñòàö³þ ó÷í³â (âèõîâàíö³â) ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1547, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 14 ëþòîãî 2015 çà ¹ 157/26602, ó÷í³  9 òà 11 êëàñ³â ñêëàäàþòü äåðæàâíó ï³äñóìêîâó àòåñòàö³þ. 
 ²ç âèùåñêàçàíîãî íàäàë³ â÷èòåëÿì ìàòåìàòèêè ðåêîìåíäóºìî ï³äâèùóâàòè ÿê³ñòü ìàòåìàòè÷íî¿ îñâ³òè îáëàñò³ ð³çíèìè øëÿõàìè, ïî÷èíàþ÷è ç 5-ãî êëàñó. «×îìó íàâ÷àºìî?»,  «×èì íàâ÷àºìî?», «ßê íàâ÷àºìî?» – îñíîâí³ ïèòàííÿ, ùî ìàþòü òóðáóâàòè êîæíîãî â÷èòåëÿ. Çîêðåìà, ó íàñòóïíîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ âàðòî îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèòè ´ðóíòîâí³é ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ äî óðîêó òà äî íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü (ñïåö³àëüí³ êóðñè, ôàêóëüòàòèâè òà ³íøà ïîçàêëàñíà ðîáîòà). Ïðè öüîìó âàæëèâî: ìàêñèìàëüíî â³äïðàöüîâóâàòè òåõíîëîã³÷íèé òà ìåòîäîëîã³÷íèé ïðîöåñè ¿õ âåäåííÿ; âäàëî ðîçïîä³ëÿòè ÷àñ, ó òîìó ÷èñë³ é íà îðãàí³çàö³þ ð³çíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â; äîáèðàòè ôîðìè îðãàí³çàö³¿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ (ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, ðîáîòè â ãðóïàõ); ïðîäóìóâàòè ù³ëüí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ï³ä ÷àñ óðîêó. 

Ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç ìàòåìàòèêè âàæëèâî óäîñêîíàëþâàòè ð³âåíü íàâ÷åíîñò³ øêîëÿð³â çà äîïîìîãîþ ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â: ïîòî÷íå, òåìàòè÷íå ³ ï³äñóìêîâå òà îñíîâíîãî âèäó îö³íþâàííÿ – òåìàòè÷íå (íå ìåíøå òðüîõ ó êîæíîìó ñåìåñòð³). Íàãàäóºìî, ùî êîæåí ³ç ïåðåë³÷åíèõ âèä³â îö³íþâàííÿ ìàº äàòó éîãî ïðîâåäåííÿ, îêð³ì ï³äñóìêîâîãî: òåìàòè÷íà, ñåìåñòðîâà, ð³÷íà, ÿê³ âèñòàâëÿþòüñÿ: íà îñíîâ³ ïîòî÷íèõ îö³íîê, ùîì³ñÿ÷íî¿ îö³íêè çà âåäåííÿ çîøèòà, ïèñüìîâèõ ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ³ êîíòðîëüíî¿ ðîáîòè (í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ï³äðàõîâóâàòè ñåðåäí³é  áàë, à îö³íþâàòè ðåàëüí³ äîñÿãíåííÿ ó÷íÿ) – òåìàòè÷íà (áåç äàòè); íà îñíîâ³ òåìàòè÷íèõ – ñåìåñòðîâà, à íà îñíîâ³ ñåìåñòðîâèõ – ð³÷íà. 
Ñó÷àñíèé ðèíîê ïðàö³, çäîáóòòÿ ÿê³ñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ïîòðåáà â ïðîäîâæåíí³ îñâ³òè íà íàñòóïíèõ åòàïàõ, ðîçâ’ÿçàíí³ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷ ñòàâëÿòü â³äïîâ³äí³ âèìîãè äî âîëîä³ííÿ ìàòåìàòèêîþ. Çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíå âèêëàäàííÿ çóì³º òîé â÷èòåëü, ÿêèé ïðîôåñ³éíî ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ âèð³øóâàòèìå ðÿä âàæëèâèõ çàâäàíü. Çîêðåìà, â÷èòåëü çîáîâ’ÿçàíèé:
ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî âèÿâëåííÿ îñîáèñò³ñíèõ çä³áíîñòåé ó÷í³â òà ¿õ ðîçâèòêó;
	ôîðìóëþâàòè ÷³òêó ìåòó íàâ÷àííÿ, äîñòóïíó äî ñïðèéíÿòòÿ ó÷íÿìè; âåñòè ïîñò³éíó ìîòèâàö³þ íàâ÷àííÿ;
	íàâ÷àòè ó÷íÿ â÷èòèñÿ, ñâ³äîìî é åôåêòèâíî çàñòîñîâóâàòè ìàòåìàòè÷í³ çíàííÿ â ³íø³é ä³ÿëüíîñò³.
Рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та інноваційних технологій на уроках математики, особистісно орієнтованого, діяльнісного, компентнісного підходів до навчання, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, програми курсів за вибором для профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються у науково-методичному журналі «Математика в рідній школі», в газетах «Математика» та «Математика в школах України»,  на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua)
У підвищенні ефективності організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ значну роль відіграє впровадження інноваційних технологій з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення. Рекомендуємо користуватися сучасними програмними засобами: “Бібліотека електронних наочностей “Геометрія, 7-9 класи”, „Геометрія 10, 11”, програмно-методичний комплекс (ПМК) ТЕРМ VII-ІX (з алгебри для 7-9-х класів), педагогічний програмний засіб “Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів “ОЛІМП” тощо.  
Також, з метою розвитку в учнів навичок усного рахунку (натуральні, цілі та десяткові числа) є можливість застосовувати нестандартні та інтерактивні методи, використовувати он-лайн ресурси, зокрема тренувальні майданчики та майданчики для змагань Прангліміне на безкоштовному ресурсі за посиланням: http://lviv.miksike.net/#pranglimine/rules
Нагадуємо, що в навчальному процесі можна використовувати лише ту навчальну літературу, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Для цього слід ознайомитись з переліком навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України». 

Рекомендуємо, організовуючи навчально-виховний процес з математики у новому 2016/2017 навчальному році, педагогам:
1) підвищити якість виконання загальних завдань ЗНЗ II-III ступенів; 
2) дотримуватися єдиних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів під час виконання навчального плану з математик;
3) неухильно дотримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
4) вважати основними педагогічними проблемами особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання математики. 
Упорядник Левицька Т.М., 
завідуюча ММК




