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України затверджено Державний стандарт початкової
загальної освiти, оновлений на засадах особистiсно
орiєнтованого i компетентнiсного пiдходiв. Згiдно зi
стандартом освiтнiй процес у початковiй школi спрямовується на досягнення результатiв навчання молодших школярiв — сформованих ключових i предметних
компетентностей.
Автор концепцiї розроблення Державного стандарту — академiк НАПН України О.Савченко — визначила тенденцiї розвитку початкової освiти, якi бралися
до уваги пiд час створення нормативних документiв:
• урахування у вiдборi змiсту соцiального запиту
i потреб розвитку дитячої особистостi, спрямованiсть
на формування i розвиток духовно-моральних та
iнтелектуальних цiнностей;
• створення i впровадження державних стандартiв
як основного механiзму вiдбору i нормативного регулювання змiсту освiти;
• збагачення i конкретизацiя процесуальної частини змiсту шляхом дидактико-методичного розроблення
нових способiв навчальної взаємодiї вчителя i учнiв,
домiнантою яких є оволодiння дiтьми способами продуктивної дiяльностi та участi у рiзних видах спiвпрацi;
• збагачення змiсту освiти особистiсним компонентом, який передбачає засвоєння мотивацiйно-цiннiсних
якостей i життєвого адаптованого досвiду учнiв;
• введення педагогiчно адаптованого iнформацiйного
середовища до компонентiв змiсту, що активно чи пасивно впливає на пiзнавальну i мотивацiйно-цiннiсну
складовi навчання школярiв;
• переосмислення i переструктурування усiх ком
понентiв змiсту на засадах компетентнiсного пiдходу
додає до його складу результативну частину i розвиває
рефлексивно-оцiнну дiяльнiсть учнiв, що дає вчителям
можливiсть здiйснювати монiторинг засвоєння ними
рiзноманiтних компетентностей.

компетентнiсть розглядається як особистiсне утворення, що характеризує здатнiсть учня (ученицi) створювати математичнi моделi про-цесiв навколишнього
свiту, застосовувати досвiд математичної дiяльностi
пiд час розв’язування навчально-пiзнавальних i практично орiєнтованих задач. Iншими словами — це
здатнiсть учня актуалiзувати, iнтегрувати й застосувати
в реальнiй життєвiй ситуацiї засвоєний у процесi навчання математики досвiд дiяльностi.
Зазначена мета реалiзується шляхом розв’язання
низки завдань, якi полягають у формуваннi в учнiв:
• цiлiсного сприйняття свiту, розумiння ролi
мат ематики у пiзнаннi дiйсностi; готовностi до
розпiзнавання проблем, якi розв’язуються iз застосуванням математичних методiв, здатностi розв’язувати
сюжетнi задачi, логiчно мiркувати, обґрунтовувати свої
дiї та виконувати дiї за алгоритмом;
• вмiння користуватися математичною термi
нологiєю, знаковою i графiчною iнформацiєю; орiєн
туватися на площинi та у просторi; застосовувати
обчислювальнi навички у практичних ситуацiях i
розумiти сутнiсть процесу вимiрювання величин;
• iнтересу до вивчення математики, творчого
пiдходу та емоцiйно-цiннiсного ставлення до виконання математичних завдань; умiння вчитися.

У стандартi як документi державного рiвня вперше
подано визначення основних понять компетентнiсного
пiдходу: «компетенцiя», «компетентнiсть», «ключова
компетентнiсть», «предметна компетентнiсть» та iн.
Вони конкретизованi й наповненi певним змiстом у
викладi кожної предметної галузi. Також окреслено
оновленi цiлi та завдання навчання молодших школярiв.

Умiння вчитися є ключовою компетентнiстю,
яка формується у процесi навчання математики. В
результатi засвоєння змiсту математики учнi зможуть:
• сприймати та визначати мету навчальної
дiяльностi;
• зосереджуватися на предметi дiяльностi;
• органiзовувати свою дiяльнiсть для досягнення
суб’єктивно чи суспiльно значимого результату;
• вiдбирати й застосовувати потрiбнi знання i способи дiяльностi для розв’язування навчальної задачi;
• використовувати набутий досвiд у конкретнiй
навчальнiй або життєвiй ситуацiї;
• висловлювати цiннiснi ставлення щодо результату
й процесу власної дiяльностi;
• усвiдомлювати, аналiзувати, оцiнювати, коригувати результати своєї дiяльностi.
Водночас першорядним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетенцiй — обчислювальних, iнформацiйнографiчних, логiчних, геометричних, алгебраїчних.

Так, метою освiтньої галузi «Математика» є формування предметної математичної й ключових компетентностей, необхiдних для самореалiзацiї учнiв у свiтi,
який швидко змiнюється. Предметна математична

Предметнi компетенцiї — це структурнi елементи
змiсту математичної освiти. Їх основу складають знання, умiння, навички, способи дiяльностi, яких набувають учнi в процесi навчання.
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Предметнi компетенцiї як соцiально закрiплений
результат навчання репрезентований у Державному
стандартi в частинах «Змiст освiти» i «Державнi вимоги
до навчальних досягнень учнiв», а також конкретизований у базових навчальних програмах (графи таблиць
«Змiст навчального матерiалу» i «Державнi вимоги до
рiвня загальноосвiтньої пiдготовки учнiв»).
У стандартi з галузi «Математика» та вiдповiднiй
Базовiй навчальнiй програмi змiст навчання охоплює
такi дидактичнi лiнiї: числа, дiї з числами; величини;
математичнi вирази, рiвностi, нерiвностi; сюжетнi
задачi; просторовi вiдношення, геометричнi фiгури;
робота з даними.
Зупинимось на деяких важливих нововведеннях
у навчальнiй програмi з математики для 1-го класу й
окреслимо можливi шляхи їх реалiзацiї.
Основу змiсту початкового курсу математики складає арифметика цiлих невiд’ємних чисел i вимiрювання
величин. На пропедевтичному рiвнi подаються елементи алгебри та геометрiї.
У змiстi програми реалiзовано дидактичнi принципи
наступностi мiж дошкiллям i початковою школою та
перспективностi у навчаннi учнiв. Законом України
«Про внесення змiн у законодавчi акти iз питань
загальної середньої та дошкiльної освiти» передбачене обов’язкове здобуття дошкiльної освiти дiтьми
п’ятирiчного вiку. Таким чином, на законодавчому
рiвнi закрiплено вимогу формувати у дiтей готовнiсть
до системного навчання.
У зв’язку iз цим навчальна програма для 1-го
класу передусiм спирається на надбання старшого
дошкiльного вiку — показники логiко-математичного
розвитку, визначенi Державною програмою для дiтей
старшого дошкiльного вiку «Впевнений старт». Згiдно
iз цiєю програмою розвиток дитини здiйснюється в
процесi пiзнавальної дiяльностi за напрямками: «У
свiтi природи», «У свiтi предметiв», «У свiтi людей»,
«У свiтi чисел i цифр», «У свiтi форм i величин», «У
свiтi простору i часу». Для укладачiв програми з математики значний iнтерес становлять вимоги щодо
результатiв, визначених перелiком показникiв логiкоматематичного розвитку дiтей.
Майбутнiй першокласник повинен:
• вмiти лiчити в межах першого десятка рiзними
способами (лiчба кiлькiсна, порядкова у прямому та
зворотному напрямках, лiчба вiд заданого числа);
• знати цифри у межах 0—9, утворювати числа 2—10 з
одиниць та з двох менших чисел; встановлювати числову
рiвнiсть, нерiвнiсть; визначати вiдношення «на скiльки
бiльше?», «на скiльки менше?», «порiвну», «стiльки ж»;
• розв’язувати простi арифметичнi та логiчнi задачi
й приклади, виконувати дiї додавання i вiднiмання,
використовувати знаки «плюс» (+), «мiнус» (–),
«дорiвнює» (=), вмiти їх записувати;
• користуватися початковими логiчними прийомами, висловлюватись за допомогою зв’язок «i», «чи»,
«якщо, то», «нi»;
• порiвнювати предмети за висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною,
здiйснювати класифiкацiю за цими ознаками;
• володiти знаннями про основнi одиницi
вимiрювання рiзних величин: довжини (см, м), маси
(кг), об’єму (л); має навички вимiрювання за допомогою умовної мiрки;
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• розпiзнавати геометричнi фiгури, знати їх назви, властивостi (площиннi: круг, овал, трикутник,
квадрат, прямокутник, багатокутник; об’ємнi: куля,
куб, цилiндр, конус); знаходити подiбнi форми у
навколишнiх предметах, малювати/складати предмети
з рiзних геометричних фiгур або визначати фiгури у
заданому малюнку, вiзерунку тощо;
• орiєнтуватися у розташуваннi предметiв у
просторi (вгорi, внизу, лiворуч, праворуч, попереду,
позаду, посерединi тощо), визначати вiдстань, використовуючи поняття: далеко — близько, поруч — далi;
вмiти визначати розташування предметiв вiдносно
себе i будь-якого предмета, розмiщувати предмети на
площинi (на столi, в зошитi);
• диференцiювати та правильно вживати часовi поняття: сьогоднi, завтра, вчора, зараз, згодом, ранiше, пiзнiше;
• володiти знаннями про одиницi часу та їх складовi:
хвилину, годину, добу (частини доби — ранок, день,
вечiр, нiч), тиждень (назви днiв тижня та їх послiдовнiсть),
мiсяць (назви 12 мiсяцiв та їх послiдовнiсть), рiк (пори
року — весна, лiто, осiнь, зима);
• орiєнтуватися у часi за допомогою годинника (в
межах пiвгодини за циферблатом) та календаря, вмiти
ними користуватися;
• використовувати логiко-математичнi умiння у
повсякденному життi: вмiти набрати номер телефону
служб порятунку; користуватися пультом телевiзора,
аудiо-, вiдеотехнiки; мати елементарнi навички роботи
з комп’ютером;
• знати свiй вiк, вiк тата, мами та iнших членiв
родини, знати дату свого народження, адресу та номер
квартири («Впевнений старт»).
Зважаючи на такi високi вимоги, ми свiдомi того,
що далеко не всi дiти забезпеченi якiсною дошкiльною
пiдготовкою. Тому з метою забезпечення поступового
зростання складностi матерiалу програма для 1-го класу
розпочинається узагальненням i систематизацiєю математичних уявлень, сформованих у передшкiльний перiод.
Покажемо змiст вiдповiдного роздiлу в таблицi 1 на
с. 13 (тут i далi вимоги до рiвня навчальних досягнень,
що дублюють результати дошкiльної освiти, видiлено
курсивом).
Таким чином, формування початкових математичних
знань i способiв дiяльностi, їх практичне застосування
ґрунтується на засвоєних учнями у передшкiльний
перiод математичних уявленнях, якi на елементарному
рiвнi вiдображають ознаки, властивостi та вiдношення
предметiв навколишнього свiту. Видiлення ознак об’єктiв,
порiвняння за однiєю або кiлькома ознаками, узагальнення за спiльними ознаками тощо вимагає актуалiзацiї
знань геометричного матерiалу. Тому наступна змiстова
лiнiя в програмi 1-го класу — «Просторовi вiдношення.
Геометричнi фiгури» (таблиця 2, с. 13).
У першокласникiв формують уявлення про натуральне число. Цей процес здiйснюється на основi
оперування множинами предметiв, зокрема геометричних фiгур, вимiрювання величин. Саме тому навчання
математики варто розпочинати з ознайомлення iз геометричними фiгурами — точкою, прямою, променем,
вiдрiзком, ламаною, многокутником. Учнi визначають
ознаки та властивостi геометричних фiгур, перелiчують
їх. Лiчба розглядається як встановлення взаємооднозначної вiдповiдностi мiж елементами заданої кiнцевої
множини та числами — елементами початкового
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Таблиця 1
Узагальнення i систематизацiя математичних уявлень, сформованих у передшкiльний перiод
Змiст навчального матерiалу
Ознаки предметiв
Ознаки i властивостi предметiв.
Спiльнi та вiдмiннi ознаки.
Об’єднання об’єктiв у групу за
спiльною ознакою.
Розбиття групи об’єктiв на
пiцдгрупи за спiльною ознакою

Державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньо¿ пiдготовки учнiв
Учень (учениця):
• розпiзнає предмети за розмiром, формою, призначенням, кольором тощо;
розумiє i вживає у мовленнi узагальнюючi слова «кожний», «всi», «крiм»,
«один iз», «хоча б один», «всi», «деякi»;
• розумiє логiчнi сполучники «i» та «або»;
• визначає спiльнi та вiдмiннi ознаки об’єктiв навколишнього свiту;
• порiвнює предмети за вказаними ознаками;
• об’єднує об’єкти в групу за спiльною ознакою;
• розбиває об’єкти на групи за спiльною ознакою;
• будує судження iз використанням вiдповiдних сполучникiв «i», «або»,
«якщо…, то…»

Ознаки, пов’язанi iз поняттям
величини
Вiдношення мiж предметами,
пов’язанi з їх довжиною,
висотою, товщиною

Учень (учениця):
• встановлює вiдповiднi вiдношення мiж предметами: «бiльший, нiж»;
«менший, нiж»; «найбiльший»; «найменший»; «однаковi»; «коротший, нiж»;
«довший за»; «найдовший»; «найкоротший»; «однаковi за довжиною» та iн.;
• порiвнює i впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною
Таблиця 2

Просторовi вiдношення. Геометричнi фiгури (протягом року)
Змiст навчального матерiалу

Державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньо¿ пiдготовки учнiв

Геометричнi фiгури
Геометричнi поняття: точка, пряма, крива, вiдрiзок, промiнь, кут,
ламана (замкнена, незамкнена),
многокутник (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник
тощо), круг.
Просторовi фiгури: куб, куля,
цилiндр.
Позначення точок i вiдрiзкiв буквами
Просторовi вiдношення
Розмiщення об’єктiв на площинi
та в просторi: вгорi, внизу, по
центру; лiворуч, праворуч, мiж;
пiд, над, на; попереду, позаду,
поруч.
Напрямки руху: справа налiво,
злiва направо, зверху вниз, знизу
вгору

Учень (учениця):
• розпiзнає форму предметiв, що його оточують;
• розрiзняє геометричнi фiгури — пряму, криву, промiнь, вiдрiзок; куб,
кулю, цилiндр;
• сприймає вершину многокутника як точку, сторону — як вiдрiзок;
• розпiзнає i описує предмети за їх формою;
• зображує точку, пряму, криву, промiнь, вiдрiзок, ламану;
• будує вiдрiзок, многокутники iз пiдручного матерiалу;
• позначає точки й вiдрiзки буквами;
• описує геометричнi фiгури, називає їх ознаки;
• класифiкує геометричнi фiгури за певними ознаками
Учень (учениця):
• орiєнтується на площинi та у просторi (на аркушi паперу, на стiльницi
парти, в робочому столi, у класнiй кiмнатi, на подвiр’ї тощо);
• визначає розмiщення об’єктiв у просторi й на площинi;
• встановлює вiдношення мiж предметами, розмiщеними на площинi та
в просторi (лiвiше, правiше, вище, нижче тощо)

Таблиця 3
Числа. Дi¿ з числами
Змiст навчального матерiалу

Державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньо¿ пiдготовки учнiв

Лiчба
Сукупнiсть предметiв (множина).
Кiлькiсть елементiв сукупностi
(множини). Лiчба. Правила лiчби.
Назви чисел у межах 10.
Частина сукупностi предметiв
(пiдмножина).
Порядкова лiчба. Порядковi
вiдношення.
Порiвняння предметних множин
за кiлькiстю елементiв.
Практичнi дiї з предметними
множинами — об’єднання,
вилучення

Учень (учениця):
• розумiє множину як сукупнiсть предметiв;
• знає назви чисел у межах 10;
• називає числа в прямому i зворотному порядку в межах 10;
• позначає числа цифрами;
• лiчить за правилами лiчби предмети в просторi (розташованi послiдовно,
хаотично, по колу);
• видiляє з множини її частину (пiдмножину) за певною ознакою;
• розумiє сутнiсть кiлькiсної й порядкової лiчби;
• визначає кiлькiсть елементiв сукупностi (множини);
визначає розташування предметiв, чисел вiдносно вказаного («стоїть перед», «стоїть пiсля», «стоїть мiж»; «попереду», «позаду»);
• встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лiчби;
• вживає у мовленнi вiдповiднi кiлькiснi й порядковi числiвники;
• порiвнює предметнi множини за кiлькiстю елементiв способом складання пар;
• виконує практичнi дiї для об’єднання предметiв (множин) i вилучення
частини предметiв (пiдмножини)
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вiдрiзку натурального ряду. На основi вивчення натуральної послiдовностi розкривають кiлькiсне й порядкове значення натуральних чисел (таблиця 3, с .13).
Наголосимо: як i в дошкiльному навчаннi, першокласники оперують предметними множинами.
Водночас вiдповiдний матерiал набуває подальшого
розвитку. В учнiв формують уявлення про множину як
сукупнiсть об’єктiв, про пiдмножину як частину множини; суть дiї додавання розкривається як практична
операцiя об’єднання множин без спiльних елементiв,
а вiднiмання — як вилучення пiдмножини з множини. Проiлюструємо зазначене завданнями, призначеними для пояснення нового матерiалу. (Всi зразки
завдань взято з пiдручника «Математика. 1 клас» (авт.
С.О.Скворцова, О.В.Онопрiєнко), якому надано гриф
«Рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки, молодi
та спорту України» (наказ № 118 вiд 7 лютого 2012 р.).)

«Табличне додавання i вiднiмання в межах 10» рiвень
навчальних досягнень школярiв буде достатнiм для опанування вiдносно нової теми. Новий матерiал цiєї теми
охоплює додавання i вiднiмання чисел 2—5 частинами;
додавання чисел другої п’ятiрки на основi переставного
закону додавання; вiднiмання чисел другої п’ятiрки на
основi взаємозв’язку мiж дiями додавання i вiднiмання.

Таким чином, учнi не лише засвоюють табличнi результати, а й оволодiвають обчислювальними вмiннями
та навичками (таблиця 5, с. 15).
У процесi вивчення таблиць додавання i вiднiмання
в межах 10 звертають увагу на характер змiни суми залежно вiд змiни одного з доданкiв та на характер змiни
рiзницi залежно вiд змiни зменшуваного, чого не було
у попереднiй редакцiї програми. Таблицi додавання i
вiднiмання — гарний матерiал для спостереження та
подальших висновкiв щодо змiни результату залежно вiд
змiни одного з компонентiв за сталого другого. Цi знання важливi з огляду на пропедевтику функцiональної
залежностi, розвиток логiчного мислення дитини, формування основ математичної компетентностi.
Таким чином, вже на початку навчального року в
1-му класi закладають основи подальшого навчання
математики — теоретико-множинну теорiю. Число
розглядається як кiлькiсна характеристика класу
скiнченних еквiвалентних множин. Число «нуль» подається як кiлькiсна характеристика порожньої множини
(таблиця 4, с.15).
В результатi опанування програми «Впевнений старт» дiти умiють виконувати додавання й
вiднiмання у межах 10. Зважаючи, що це базова
тема початкового курсу математики, у програмi для
1-го класу увага акцентується не лише на засвоєннi
учнями таблиць додавання й вiднiмання чисел без
переходу через розряд, а й на формуваннi прийомiв
обчислення.

Програмою передбачено ознайомлення першо
класникiв iз правилами знаходження невiдомих
компонентiв — доданка, зменшуваного та вiд’ємника.
Ми вважаємо, що немає сенсу розривати цей матерiал.

Програму для 1-го класу побудовано таким чином,
що протягом першого семестру вiдбувається узагальнення й систематизацiя, поглиблення знань та вмiнь,
засвоєних учнями у передшкiльний перiод. Тривалiсть
цього перiоду пояснюється неоднаковими стартовими можливостями дiтей: однi добре пiдготовленi до
школи — вони будуть поглиблювати свою логiкоматематичну компетентнiсть; iншi мають певнi
прогалини — за цей час вони надолужать матерiал.
Отже, очiкується, що до початку вивчення теми

Як було показано вище, вимоги до логiко-математичного розвитку дiтей передшкiльного вiку фактично вiдображають результати навчання математики в
1-му класi (згiдно з вимогами чинної програми 2006 р.).
Тодi постає питання: чи в рiвних умовах навчатимуться
дiти, якщо вони засвоїли програму дошкiльної освiти;
чи не втратять вони iнтерес до навчання; у чому полягатиме їхнiй подальший математичний розвиток? У
зв’язку iз цим постала необхiднiсть переглянути змiст
навчання у 1-му класi.
Новими стали теми «Усна та письмова нумерацiя
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Таблиця 4
Змiст навчального матерiалу
Натуральнi числа 1—10
Числа 1—10.
Числова послiдовнiсть вiд 1 до 10.
Попереднє i наступне числа.
Позначення числа цифрою. Письмо цифр в
зошитах у клiтинку.
Числовий промiнь.
Утворення числа способом прилiчування i
вiдлiчування одиницi.
Вiдповiднiсть числа кiлькостi об’єктiв сукупностi
та кiлькостi об’єктiв сукупностi — числу.
Порiвняння чисел.
Знаки порiвняння.
Склад чисел 2—10

Державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньо¿ пiдготовки учнiв
Учень (учениця):
• знає склад чисел вiд 2 до 10;
• називає попереднє i наступне числа до даного;
• пише цифри в зошитах у клiтинку;
• розумiє, що цифри — це знаки для запису чисел;
• розумiє сутнiсть натурального числа як кiлькiсної характеристики скiнченної непорожньої множини;
• розумiє вiдмiннiсть мiж числом i цифрою;
• утворює число додаванням одиницi до попереднього i
вiднiманням одиницi вiд наступного до нього числа;
• порiвнює числа рiзними способами — за мiсцем чисел у
числовому рядi, на основi складу чисел;
• записує результат порiвняння за допомогою вiдповiдних
знакiв;
• обґрунтовує вибiр знаку при порiвняннi чисел

Арифметичнi дi¿ додавання й вiднiмання чисел у
межах 10
Додавання як знаходження кiлькостi елементiв
об’єднання множин, що не перетинаються.
Вiднiмання як знаходження кiлькостi елементiв
множини, якi залишилися пiсля вилучення її
частини.
Знаки дiй додавання i вiднiмання.
Додавання й вiднiмання за числовим променем.
Назви компонентiв та результату дiй додавання
i вiднiмання.
Число 0.
Вiднiмання рiвних чисел. Додавання й
вiднiмання нуля

Учень (учениця):
• знає знаки дiй додавання i вiднiмання;
• знає назви компонентiв i результату дiй додавання та
вiднiмання;
• розумiє змiст дiй додавання та вiднiмання;
• iлюструє операцiю додавання та вiднiмання за допомогою
рисункiв, схем;
• утворює рiвностi на основi складу числа;
• розумiє число «нуль» як кiлькiсну характеристику порожньої
множини, як результат вiднiмання рiвних чисел;
• використовує властивостi додавання й вiднiмання нуля,
вiднiмання рiвних чисел пiд час обчислень

Таблиця 5
Числа. Дi¿ з числами
Змiст навчального матерiалу
Табличне додавання й вiднiмання в
межах 10
Прийоми додавання й вiднiмання
чисел 1—10.
Переставний закон додавання.
Взаємозв’язок додавання i
вiднiмання.
Таблицi додавання чисел у межах 10.
Залежнiсть суми вiд змiни одного
доданка при сталому другому.
Таблицi вiднiмання.
Залежнiсть рiзницi вiд змiни
зменшуваного при сталому
вiд’ємнику
Вiдношення рiзницевого порiвняння
Збiльшення i зменшення числа
на кiлька одиниць. Рiзницеве
порiвняння чисел

Державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньо¿ пiдготовки учнiв
Учень (учениця):
• застосовує прийоми додавання та вiднiмання числа на основi порядку
слiдування у натуральному рядi, частинами, на основi переставного
закону додавання, на основi взаємозв’язку дiй додавання i вiднiмання;
• обирає прийом додавання залежно вiд випадку обчислення;
• прогнозує результат додавання i вiднiмання з огляду на те, що
при додаваннi натуральних чисел дiстанемо бiльше число, а при
вiднiманнi — менше;
• знає табличнi випадки додавання та вiднiмання у межах 10;
• розумiє залежнiсть суми вiд збiльшення (зменшення) одного з
доданкiв при сталому другому, рiзницi вiд збiльшення (зменшення)
зменшуваного при сталому вiд’ємнику

Учень (учениця):
• знає слова-ознаки вiдношень рiзницевого порiвняння;
• розумiє сутнiсть вiдношення мiж числами «бiльше на...», «менше
на...»;
• iлюструє вiдношення рiзницевого порiвняння за допомогою рисункiв,
схем

чисел у межах 100», «Додавання i вiднiмання двоцифрових чисел без переходу через розряд (ознайомлення)». Розширюючи вивчення нумерацiї двоцифрових чисел порiвняно з попередньою програмою,
ми зважали на те, що бiльшiсть дiтей ще до приходу
в школу знають назви чисел не лише в межах 20,
а й до 100, тобто вони прагнуть вивчати «великi»
числа. Пiдставою для такої новацiї стало також те,
що нумерацiя чисел як 11—20, так i 21—100 ґрунту-
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ється на десятковому складi числа та на позицiйному
принципi запису. Отже, немає сенсу вивчати подiбне
двiчi. Логiка подачi навчального матерiалу розвивається вiд формування в учнiв поняття про десяток,
формування вмiнь лiчити десятками, порiвнювати,
додавати й вiднiмати числа, поданi у десятках, до
поняття про кругле число та формування вiдповiдних
умiнь. Кожне питання нумерацiї двоцифрових чисел спочатку опановується на числах 11—20, а на
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наступному етапi переноситься на числовий ряд
21—100. Це стосується й читання та запису чисел,
арифметичних дiй додавання та вiднiмання на основi
нумерацiї. Проiлюструємо зазначене сторiнками
робочого зошита (з навчального комплекту авторiв
С.О.Скворцової, О.В.Онопрiєнко).

— учителiв початкової школи свiдчить про те, що додавання й вiднiмання у межах 20 з переходом через
розряд — одна з найскладнiших тем, оскiльки прийоми обчислення значно вiдрiзняються вiд тих, що
реалiзовувались у межах 10. Тому в 1-му класi пропонуємо ознайомити учнiв iз випадками додавання
й вiднiмання у межах 100 без переходу через розряд,
натомiсть табличне додавання i вiднiмання у межах 20
цiлком перенести до 2-го класу. Такий пiдхiд вважаємо
доцiльним, оскiльки на запропонованому матерiалi
закрiплюється знання таблиць додавання i вiднiмання в
межах 10. Це дасть можливiсть у 2-му класi заощадити
час для формування обчислювальних навичок додавання i вiднiмання з переходом через розряд — спочатку
в межах 20, а далi й двоцифрових чисел.
Логiка подачi навчального змiсту розгортається вiд
формування в учнiв умiнь додавати й вiднiмати одноцифрове число до/вiд двоцифрового, круглого числа
до/вiд двоцифрового, i нарештi — двоцифрового до/
вiд двоцифрового (прийом порозрядного обчислення).
Особливу увагу вчителiв звертаємо на ретельне
опрацювання вимог програми до навчальних досягнень. Вимога 1-го класу — учень повинен мати уявлення про сутнiсть порозрядного додавання i вiднiмання
двоцифрових чисел без переходу через десяток. I лише у
2-му класi визначено вимогу володiння обчислювальними навичками додавання i вiднiмання без переходу через
десяток у межах 100.
Програмою для 2-го класу передбачено узагальнення й систематизацiю навчального досвiду учнiв за всiма
змiстовими лiнями, їх поглиблення та розширення.
Проiлюструємо це на прикладi теми «Додавання й
вiднiмання двоцифрових чисел без переходу через розряд»
(таблиця 6, с.17).
Незважаючи на те, що за програмою розвитку дiтей
старшого дошкiльного вiку «Впевнений старт» дiти
розв’язують «нескладнi арифметичнi та логiчнi задачi»,
у новiй Базовiй програмi достатню увагу придiлено
змiстовiй лiнiї «Сюжетнi задачi».
У програмi чiтко видiлено важливе для формування в учнiв загального пiдходу до розв’язування задач
питання — «Формування поняття про задачу», — чого
не було в попереднiй програмi. При розглядi структури
задачi крiм умови i запитання видiлено числовi данi
та шукане; придiлено увагу встановленню зв’язкiв мiж
умовою i запитанням; особливостям побудови задачi.
У програмi видiлено види задач для 1-го класу: задачi
на знаходження суми, рiзницi, невiдомого зменшуваного, невiдомого вiд’ємника, задачi на збiльшення
або зменшення числа на кiлька одиниць, на рiзницеве
порiвняння. З огляду на методичну доцiльнiсть введено задачi на знаходження невiдомого компонента,
якi є оберненими до задач на знаходження суми або
рiзницi — у процесi роботи над такими задачами в
учнiв формують практичне уявлення про обернену
задачу.

Досвiд власної педагогiчної роботи i наших колег

16

У програмi чiтко визначено питання алгебраїчної
пропедевтики: ознайомлення з поняттями «вираз»,
«значення виразу», «рiвнiсть», «нерiвнiсть»; iз математичними виразами «сума» i «рiзниця»; читання i
запису математичних виразiв; поняття про iстиннi та
хибнi рiвностi й нерiвностi. Вивчення цих питань на
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ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ
Таблиця 6
Змiст навчального матерiалу
Додавання й вiднiмання чисел в межах 100 без
переходу через десяток (ознайомлення)
Додавання розрядного числа до двоцифрового
(45 + 20).
Вiднiмання розрядного числа вiд двоцифрового
(45 – 20).
Додавання одноцифрового числа до
двоцифрового (45 + 2).
Вiднiмання одноцифрового числа вiд
двоцифрового (45 – 2).
Порозрядне додавання i вiднiмання
двоцифрових чисел (45 + 22, 45 – 22)

Державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньо¿ пiдготовки учнiв
Узагальнення i систематизацiя навчального матерiалу за 1-й
клас
«Арифметичнi дi¿ додавання й вiднiмання без переходу через
десяток»
Учень (учениця):
• назви компонентiв i результатiв дiй додавання i вiднiмання;
• алгоритм знаходження невiдомого компонента;
• переставний закон додавання;
• взаємозв’язок дiй додавання i вiднiмання;
• прийоми додавання i вiднiмання у межах 10;
• прийоми додавання i вiднiмання чисел в межах 100 без
переходу через десяток; спосiб додавання i вiднiмання частинами, спосiб порозрядного додавання i вiднiмання;
• сполучний закон додавання

пропедевтичному рiвнi є корисним для опанування
математичної термiнологiї, розвитку математичного
мовлення учнiв, подальшого засвоєння алгебри в
основнiй школi.
Так само, як i за попередньою програмою, учнi навчаться порiвнювати число i математичний вираз, два
математичнi вирази шляхом обчислення їх результатiв.
Оскiльки пiд час вивчення таблиць додавання й
вiднiмання учнi розглядали залежнiсть результату вiд
змiни одного з компонентiв, корисним для розвитку
логiчного мислення видається їх ознайомлення зi способами порiвняння числа i математичного виразу та
двох математичних виразiв шляхом логiчних мiркувань.
На вимогу часу змiст навчання у початковiй школi
доповнено дидактичною лiнiєю «Робота з даними».
Вона є наскрiзною i реалiзується в усiх iнших змiстових
лiнiях програми. Основне завдання цiєї змiстової
лiнiї — ознайомити молодших школярiв на практичному рiвнi зi способами подачi iнформацiї; навчити
читати i розумiти, знаходити, аналiзувати, порiвнювати
iнформацiю, подану в рiзний спосiб; використовувати
данi для розв’язування практично орiєнтованих задач.
Учнi 1-го класу iлюструють послiдовнiсть чисел на числовому променi, виконують дiї додавання й вiднiмання
за числовим променем, подають склад чисел у виглядi
таблиць; вчаться схематично зображати доданки i
суму, зменшуване, вiд’ємник та рiзницю, вiдношення
рiзницевого порiвняння. Пiд час порiвняння об’єктiв
за довжиною або за iншими ознаками, що пов’язанi
iз поняттям «величина» використовуються лiнiйнi або
стовпчастi дiаграми (схематичнi рисунки). Наприклад,
опрацювання змiстової лiнiї «Сюжетнi задачi» перед-
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бачає подачу аналiзу тексту задачi у виглядi схеми,
рисунка.
Таким чином, змiст навчання математики в 1-му
класi ґрунтується на показниках логiко-математичного
розвитку програми «Впевнений старт». Протягом першого семестру здiйснюється узагальнення,
систематизацiя, поглиблення наявних знань та вмiнь
учнiв, що дасть учителю можливiсть забезпечити учням
рiвнi можливостi перед сприйняттям принципово нових тем на наступних етапах навчання у початковiй
школi. Загалом змiст програми узгоджений з особливостями сучасного етапу розвитку математичної освiти,
сприяє формуванню наукової основи для свiдомого,
зацiкавленого опанування навчального матерiалу,
забезпечує загальний та математичний розвиток молодшого школяра. Водночас, програма деталiзована,
конкретизована, дає цiлiсний орiєнтир для роботи
вчителя.
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