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12.09.16   № 01-38/3795 

на № ______  від _________ 

 

Начальникам 

місцевих органів управління 

освітою 

 
Про зміни до навчальних програм з 

математики для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2016/2017 навчальному році 

 

Відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України від 14.07.2016 

№ 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та листа Міністерства науки і освіти 

України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

внесено зміни до навчальних програм з математики для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році.  

Надаємо роз’яснення до зазначених змін у навчальних програмах з 

математики. 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 
 

 

Директор Департаменту    підписано                А.Бабічев 
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Додаток  

        до листа Департаменту науки 

        і освіти Харківської обласної 

        державної адміністрації 

  12.09.16   № 01-38/3795 
 

Зміни  

до навчальних програм з математики  

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 у 2016/2017 навчальному році 
 

Згідно з навчальною програмою з математика рівня стандарту при 

викладанні навчального предмета послідовно чергуються теми з алгебри і 

початків аналізу та геометрії. 

У навчальній програмі з математики профільного рівня розподіл годин за 

темами укладено в двох варіантах. Перший із розрахунку 5 годин на тиждень – 

алгебра і початки аналізу, 4 години на тиждень – геометрія, другий із 

розрахунку 6 годин на тиждень – алгебра і початки аналізу, 3 години на 

тиждень – геометрія. Учитель вільний обирати схему, яка краще підходить для 

кожного класу. 

У навчальній програмі з математики поглибленого рівня змінено розподіл 

годин між алгеброю і початками аналізу та геометрією. Відведено 6 годин на 

тиждень на алгебру і початки аналізу та 3 години на тиждень на геометрію.  

Пропонуємо, якщо попередньо затверджено розподіл годин у навчальному 

робочому плані з алгебри і початків аналізу – 5 годин на тиждень та з геометрії 

– 4 години на тиждень, внести зміни до робочого навчального плану додатком, 

у якому зазначається підстава (наказ Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів») та наведено новий перерозподіл годин 

на викладання алгебри і початків аналізу (6 годин на тиждень) та геометрії 

(3 години на тиждень). 
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