










Mathématiques (Математика)
Âge

Classe en Ukraine

10/11 ans

5 клас

3 manuels ICI

11/12 ans

6 клас

1 manuel ICI

12/13 ans

7 клас

1 manuel ICI

1 manuel ICI

13/14 ans

8 клас

2 manuels ICI

3 manuels ICI

14/15 ans

9 клас

7 manuels ICI

6 manuels ICI

15/16 ans

10 клас

Algèbre (Алгебра)

Géométrie (Геометрія)

5 manuels ICI
5 manuels ICI

6 manuels ICI
4 manuels ICI

16/17 ans

11 клас
4 manuels ICI

4 manuels ICI

























клас
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ANNEXE – Descriptif des contenus disciplinaires ukrainiens pour les mathématiques
Traduction entre les langues ukrainienne et française
Année/Classe

Програма
Тема

Натуральні числа і дії з ними Геометричні фігури і величини
Кут та його градусна міра Види кутів
Трикутник та його периметр Види трикутників за кутами
Прямокутник Квадрат Площа і периметр прямокутника і квадрата
Прямокутний паралелепіпед Куб
Об єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Піраміда

Тема

Дробові числа і дії з ними
Звичайні дроби
Правильні та неправильні дроби
Звичайні дроби і ділення натуральних чисел
Мішані числа
Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
Знаходження дробу від числа
Знаходження числа за його дробом
Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими
знаменниками

Тема

Дробові числа і дії з ними продовження
Додавання мішаних чисел Частина 1
Додавання мішаних чисел Частина 2
Віднімання мішаних чисел Частина 1
Віднімання мішаних чисел Частина 2
Десятковий дріб Запис десяткових дробів
Порівняння десяткових дробів
Округлення десяткових дробів
Додавання десяткових дробів
Віднімання десяткових дробів
Множення десяткових дробів Частина 1
Множення десяткових дробів Частина 2
Ділення десяткових дробів Частина 1

клас

Ділення десяткових дробів Частина 2
Розв язування вправ на всі дії з натуральними числами і
десятковими дробами
Відсотки
Знаходження відсотків від числа Частина 1
Знаходження відсотків від числа Частина 2
Знаходження числа за його відсотками Частина 1
Знаходження числа за його відсотками Частина 2
Розв язування задач на відсотки
Тема

клас

Відношення і пропорції
Відсоткове відношення двох чисел Відсоткові розрахунки
Розв язування текстових задач на суміші сплави відсотковий вміст
Коло Довжина кола Число π
Круг Площа круга
Круговий сектор
Стовпчасті і кругові діаграми

Тема

Раціональні числа та дії з ними
Додатні та від ємні числа Число 0.
Координатна пряма
Протилежні числа
Модуль числа
Цілі числа Раціональні числа
Порівняння раціональних чисел
Додавання від ємних чисел
Додавання чисел з різними знаками
Властивості додавання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел

Тема

Раціональні числа та дії з ними продовження
Віднімання раціональних чисел
Множення раціональних чисел
Переставна і сполучна властивості множення Коефіцієнт буквеного
виразу
Розподільна властивість множення
Застосування властивостей множення до розв язування вправ
Ділення раціональних чисел
Розв язування вправ на всі дії з раціональними числами Частина 1
Розв язування вправ на всі дії з раціональними числами Частина 2
Подібні доданки та їхнє зведення
Розкриття дужок
Розкриття дужок і зведення подібних доданків Частина 1
Розкриття дужок і зведення подібних доданків Частина 2

π.

𝑥

𝑎

𝑎
𝑥

𝑥

𝑥
𝑥

𝑎

𝑎
𝑥

𝑎

Розв язування вправ
Рівняння Основні властивості рівняння Частина 1
Рівняння Основні властивості рівняння Частина 2
Рівняння Основні властивості рівняння Частина 3
Розв язування текстових задач за допомогою рівнянь Частина 1
Розв язування текстових задач за допомогою рівнянь Частина 2
Розв язування текстових задач за допомогою рівнянь Частина 3
Перпендикулярні прямі їхня побудова

Алгебра
клас

Тема

Цілі вирази
Розкладання многочленів на множники за допомогою формул
квадрата суми та квадрата різниці
Множення різниці двох виразів на їх суму
Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів
Сума і різниця кубів
Застосування кількох способів розкладання многочленів на
множники

Тема

Функції
Функціональна залежність між величинами як математична модель
реальних явищ
Означення функції Область визначення та область значень функції
Область визначення та область значень функції
Способи задання функції
Графік функції
11. Лінійна функція її графік та властивості

Тема

Функції продовження
Лінійна функція її графік та властивості Частина 2
Лінійна функція її графік та властивості Частина 3
Моделювання реальних процесів із використанням лінійної
функції Частина 1
Моделювання реальних процесів із використанням лінійної функції
Частина 2
Моделювання реальних процесів із використанням лінійної
функції Частина 3

Тема

Лінійні рівняння та їхні системи
Лінійне рівняння з однією змінною
Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Графік лінійного рівняння з двома змінними
Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними
Графічний спосіб розв язування систем Частина 1
Графічний спосіб розв язування систем Частина 2
Графічний спосіб розв язування систем Частина 3
Графічний спосіб розв язування систем Частина 4
Розв язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом
підстановки Частина 1
Розв язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом
підстановки Частина 2
Розв язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом
підстановки Частина 3
Розв язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом
підстановки Частина 4
Розв язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом
додавання Частина 1
Розв язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом
додавання Частина 2

Геометрія
Тема

Трикутники Ознаки рівності трикутників
Види трикутників
Рівнобедрений трикутник його властивості та ознаки
Нерівність трикутника
Сума кутів трикутника
Зовнішній кут трикутника та його властивості
Зовнішній кут трикутника та його властивості

Тема

Трикутники Ознаки рівності трикутників продовження
Властивості прямокутних трикутників Частина 1
Властивості прямокутних трикутників Частина 2
Розв язування задач практичного змісту Частина 1
Розв язування задач практичного змісту Частина 2

Тема

Коло і круг
Коло Круг
Дотична до кола та її властивість
Побудова трикутника за трьома сторонами
Побудова кута що дорівнює даному
Побудова бісектриси даного кута
Поділ даного відрізка навпіл

𝑎𝑥

𝑏𝑦

𝑐

Алгебра
клас

Тема

Раціональні вирази
Функція
її графік і властивості

Тема

Квадратні корені Дійсні числа
Функція
її графік і властивості
Арифметичний квадратний корінь
Раціональні числа Ірраціональні числа Дійсні числа
Властивості арифметичного квадратного кореня
Тотожні перетворення виразів що містять квадратні корені
Функція гілка параболи її графік і властивості

Тема

Квадратні корені Дійсні числа продовження
Функція
її графік і властивості Частина 2

Тема

Квадратні рівняння
Квадратні рівняння
Розв язування неповних квадратних рівнянь
Формула коренів квадратного рівняння
Розв язування квадратних рівнянь Частина 1
Розв язування квадратних рівнянь Частина 2
Теорема Вієта Частина 1
Теорема Вієта Частина 2
Квадратний тричлен та його корені
Розкладання квадратного тричлена на множники
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники Частина 1
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники Частина 2
Розв язування рівнянь що зводяться до квадратних Частина 1
Розв язування рівнянь що зводяться до квадратних Частина 2
Розв язування рівнянь що зводяться до квадратних Частина 3
Розв язування рівнянь що зводяться до квадратних Частина 4
Квадратне рівняння як математична модель прикладних задач
Розв язування задач за допомогою квадратних рівнянь Частина 1
Розв язування задач за допомогою квадратних рівнянь Частина 2
Рівняння які зводяться до квадратних як математичні моделі
прикладних задач

Геометрія
Тема

Чотирикутники
Середня лінія трикутника її властивості
Середня лінія трапеції її властивості

Тема

Подібність трикутників
Узагальнена теорема Фалеса
Подібні трикутники Ознаки подібності трикутників
Властивість медіани трикутника
Властивість бісектриси трикутника

Тема

Розв язування прямокутних трикутників
Синус косинус тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Тема

Розв язування прямокутних трикутників продовження
Теорема Піфагора
Перпендикуляр і похила їхні властивості
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Частина 1
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Частина 2
Значення синуса косинуса тангенса деяких кутів
Розв язування прямокутних трикутників
Розв язування задач практичного змісту

Тема

Многокутники Площі многокутників
Многокутник та його елементи
Многокутник вписаний у коло і многокутник описаний навколо
кола
Поняття площі многокутника Площа прямокутника

Алгебра
клас

Тема

Квадратична функція
Перетворення графіків функцій
Квадратична функція її графік ї властивості
Квадратна нерівність Розв язування квадратних нерівностей
Розв язування квадратних нерівностей
Системи двох рівнянь із двома змінними
Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель
прикладної задачі
Розв язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

𝑓

𝑓 𝑎𝑓 𝑥 ↦ 𝑓 𝑥

𝑏 𝑥↦𝑓𝑥

𝑎 𝑥↦𝑓𝑥

𝑎

𝑏

Тема

Квадратична функція продовження
Розв язування текстових задач за допомогою систем рівнянь
Частина 2
Розв язування текстових задач за допомогою систем рівнянь
Частина 3

Тема

Числові послідовності
Числові послідовності Способи задання послідовностей
Арифметична прогресія її властивості
Формула го члена арифметичної прогресії
Сума перших членів арифметичної прогресії Частина 1
Сума перших членів арифметичної прогресії Частина 2
Геометрична прогресія її властивості
Формула го члена геометричної прогресії
Сума перших членів геометричної прогресії Частина 1
Сума перших членів геометричної прогресії Частина 2
Розв язування задач практичного змісту Частина 1
Розв язування задач практичного змісту Частина 2
Розв язування задач практичного змісту Частина 3
Розв язування задач практичного змісту Частина 4

Тема

Основи комбінаторики теорії ймовірностей та статистики
Комбінаторика її мета і задачі
Основні правила комбінаторики Частина 1
Основні правила комбінаторики Частина 2
Розв язування задач практичного змісту
Поняття про теорію ймовірностей

Геометрія
Тема

Розв язування трикутників
Теорема косинусів
Теорема синусів
Формули для обчислення площі трикутника
Розв язування трикутників
Розв язування задач практичного змісту
Правильний многокутник його види та властивості

Тема

Правильні многокутники
Правильний многокутник
Правильний многокутник
Правильний многокутник

Довжина кола Площа круга
вписаний у коло Частина 1
вписаний у коло Частина 2
описаний навколо кола Частина 1

Правильний многокутник описаний навколо кола Частина 2
Довжина кола Довжина дуги кола
Площа круга та його частин
Розв язування задач практичного змісту
Тема

Геометричні переміщення
Переміщення рух та його властивості
Симетрія відносно точки
Симетрія відносно прямої

Алгебра і початки аналізу
клас

Тема

Тригонометричні функції
Тригонометричні функції числового аргументу
Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного
й того самого аргументу
Формули зведення
Періодичність функцій Властивості та графіки тригонометричних
функцій
Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з
них

Тема

Тригонометричні функції продовження
Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з
них Частина 2
Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з
них Частина 3
Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з
них Частина 4
Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з
них Частина 5
Найпростіші тригонометричні рівняння Частина 1
Найпростіші тригонометричні рівняння Частина 2
Найпростіші тригонометричні рівняння Частина 3
Найпростіші тригонометричні рівняння Частина 4

Тема

Похідна та її застосування
Похідна функції її геометричний і фізичний зміст Частина 1
Похідна функції її геометричний і фізичний зміст Частина 2
Похідна функції її геометричний і фізичний зміст Частина 3
Таблиця похідних Правила диференціювання Частина 1
Таблиця похідних Правила диференціювання Частина 2
Таблиця похідних Правила диференціювання Частина 3

𝑥

𝑥
𝜋

( − 𝑥)
2

𝑥

Ознака знакосталості функції Достатні умови зростання й спадання
функції Екстремуми функції Частина 1
Ознака знакосталості функції Достатні умови зростання й спадання
функції Екстремуми функції Частина 2
Ознака знакосталості функції Достатні умови зростання й спадання
функції Екстремуми функції Частина 3
Ознака знакосталості функції Достатні умови зростання й спадання
функції Екстремуми функції Частина 4
Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх
графіків Частина 1
Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх
графіків Частина 2

Геометрія
Тема

Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Перпендикулярність прямої і площини
Теорема про три перпендикуляри
Перпендикулярність площин
Двогранний кут
Вимірювання відстаней у просторі від точки до площини від прямої
до площини між площинами
Вимірювання відстаней у просторі від точки до площини від прямої
до площини між площинами

Тема

Перпендикулярність прямих і площин у просторі продовження
Розв язування задач практичного змісту
Вимірювання кутів у просторі між прямими між прямою і
площиною між площинами Частина
Вимірювання кутів у просторі між прямими між прямою і
площиною між площинами Частина
Розв язування задач практичного змісту

Тема

Координати і вектори
Прямокутні координати в просторі
Координати середини відрізка
Відстань між двома точками
Вектори в просторі
Операції над векторами Частина 1
Операції над векторами Частина 2

Алгебра і початки аналізу
клас

Тема

Показникова та логарифмічна функції
Логарифмічні рівняння
Логарифмічні нерівності

𝑎𝑥

𝑥

Тема

Інтеграл та його застосування
Первісна та її властивості
Таблиця первісних Правила знаходження первісних

Тема

Інтеграл та його застосування продовження
Таблиця первісних Правила знаходження первісних Частина 2
Таблиця первісних Правила знаходження первісних Частина 3
Таблиця первісних Правила знаходження первісних Частина 4
Визначений інтеграл його геометричний зміст
Обчислення визначених інтегралів Основні властивості визначених
інтегралів Частина 1
Обчислення визначених інтегралів Основні властивості визначених
інтегралів Частина 2
Обчислення площ плоских фігур Частина 1
Обчислення площ плоских фігур Частина 2
Обчислення площ плоских фігур Частина 3
Обчислення площ плоских фігур Частина 4

Тема Елементи комбінаторики теорії ймовірностей і математичної
статистики
Елементи комбінаторики Частина 1
Елементи комбінаторики Частина 2
Елементи комбінаторики Частина 3
Перестановки Частина 1
Перестановки Частина 2
Розміщення Частина 1
Розміщення Частина 2
Комбінації без повторень Частина 1
Комбінації без повторень Частина 2
Класичне визначення ймовірності випадкової події Частина 1

𝑥

Геометрія
Курс геометрії 11 класу логічно продовжує вивчення стереометрії, ставлячи
акцент на конкретних фігурах, а саме на визначенні їхніх об’ємів. Саме
поняття об’єму вкрай важливе, оскільки дає змогу оцінити реальний простір,
що його займає той чи інший об’єкт. Чи не кожен день ми стикаємось із
поняттям об’єму і використовуємо його. А більш ґрунтовне знання про об’єми
просторових об’єктів обов’язкове для будь-якої технічної діяльності.
Тема

Тіла обертання
Циліндр його елементи
Конус його елементи
Осьовий переріз циліндра Перерізи циліндра площинами
паралельними основі
Куля і сфера
Переріз кулі площиною

Тема

Об єми та площі поверхонь геометричних тіл
Поняття про об єм Основні властивості об ємів
Об єм призми Об єм паралелепіпеда Частина 1A
Об єм призми Об єм паралелепіпеда Частина 2
Об єм піраміди Частина 1
Об єм піраміди Частина 2
Об єм циліндра
Об єм конуса
Об єм кулі
Розв язування задач прикладного змісту
Площа бічної та повної поверхонь циліндра

