
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МАТЕМАТИКА 3 клас 
 

Підручники: 
 «Математика» Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.  Підручник для 3 класу .-К.: Видавничий 

дім  «Освіта», 2013.  

     https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1203-matematika-3-klas-rivkind 

 Зошит з друкованою основою з математики до підручника «Математика» відповідно до 

автора.  (У двох частинах). «Робочий зошит з математики», К.: Видавничий дім «Освіта», 

2013 

 Тренажер з математики для  3 класу за І  семестр.Упорядник Нестеренко С. М. 

 

Тематична контрольна робота №1 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 -Нумерація чисел 

 у межах 100. 

-Арифметичні дії 

додавання і 

множення, 

віднімання і ділення.  

 

утворює, називає, читає, записує, порівнює числа в межах 

100; 

розуміє сутність арифметичних дій; 

встановлює взаємозв’язок між діями додавання і віднімання, 

множення і ділення;  

знає таблиці додавання і відповідні випадки віднімання;  

знає таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідні випадки 

ділення;  

застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання й 

знання таблиць множення (чисел 2 – 5); 
 

2 Переставний закон 

додавання.  

Переставний закон 

множення.  

-Властивості 

додавання і 

віднімання, 

множення і ділення.  
 

застосовує в обчисленнях властивості дій додавання і 

віднімання нуля, віднімання рівних чисел, множення на 1 

та 0, ділення на 1, ділення нуля на число;  множення і 

ділення числа на 10; 

застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих 

компонентів арифметичних дій;  

застосовує в обчисленнях переставний закон додавання і 

переставний закон множення; 

 

3 -Збільшення і 

зменшення числа на 

кілька одиниць або у 

кілька разів. -

Різницеве та кратне 

порівняння. 
 

застосовує різні способи обчислення значення суми, різниці; 

володіє обчислювальними навичками усного додавання і 

віднімання в межах 100; 

знаходить число, яке на кілька одиниць або у кілька разів 

більше (менше) за дане; 

виконує різницеве та кратне порівняння чисел; 

застосовує різні способи перевірки правильності виконання 

арифметичних дій 

 

 

Тематична контрольна робота №2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Арифметичні дії з 

числами на основі 

нумерації 

Письмове додавання 

застосовує алгоритм додавання і віднімання у стовпчик; 

коментує свої дії під час виконання обчислень; 

перевіряє правильність виконання додавання і віднімання 

вивченими способами 



й віднімання 

трицифрових чисел 

 

 

2 Множення і ділення 

трицифрових чисел 

 

Закони та властивості 
 

 

розуміє в процесі роботи над практичними завданнями 

сутність законів і властивостей дій множення і ділення; 

застосовує в обчисленнях правило множення і ділення на 1, 

10, 100, множення на 0 і нуля на число, ділення нуля на число, 

ділення числа на рівне йому 

3 Пряма, промінь, 

відрізок. 

Кути. 

Многокутники. 

Коло і круг. 

розрізняє прямі й непрямі кути;  

розрізняє коло і круг;  

будує коло (круг) заданого радіуса за допомогою циркуля; 

позначає  на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, 

діаметр; 

4 Числові вирази 

Числові рівності й 

нерівності 

 

 

знаходить числове значення виразу при заданих значеннях 

змінної 

складає числові рівності і нерівності при порівнянні 

числових виразів; 

 

5 Вирази зі змінною 

Рівняння 

Нерівності зі змінною 

 

знаходить числове значення виразу при заданих значеннях 

змінної 

розв’язує прості рівняння способом добору, на основі правила 

знаходження невідомого компоненту; 

 

 

Тематична контрольна робота №3 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Письмове додавання 

й віднімання 

трицифрових чисел 

 

застосовує алгоритм додавання і віднімання у стовпчик; 

коментує свої дії під час виконання обчислень; 

перевіряє правильність виконання додавання і віднімання 

вивченими способами 

 

2 Множення і ділення 

трицифрових чисел 

 

Закони та властивості 

 

розуміє в процесі роботи над практичними завданнями 

сутність законів і властивостей дій множення і ділення; 

застосовує в обчисленнях правило множення і ділення на 1, 

10, 100, множення на 0 і нуля на число, ділення нуля на число, 

ділення числа на рівне йому 

3 Позатабличне 

множення і ділення: 

усні обчислення 

 

Ділення з остачею. 

Множення суми на число і числа на суму. 

Правило ділення суми на число. 

 

4 Пряма, промінь, 

відрізок. 

Кути. 

Многокутники. 

Коло і круг. 

розрізняє прямі й непрямі кути;  

розрізняє коло і круг;  

будує коло (круг) заданого радіуса за допомогою циркуля; 

позначає  на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, 

діаметр; 

5 Числові вирази 

Числові рівності й 

нерівності 

 

 

знаходить числове значення виразу при заданих значеннях 

змінної 

складає числові рівності і нерівності при порівнянні 

числових виразів; 

 



6 Вирази зі змінною 

Рівняння 

Нерівності зі змінною 

 

знаходить числове значення виразу при заданих значеннях 

змінної 

розв’язує прості рівняння способом добору, на основі правила 

знаходження невідомого компоненту; 

 

7 Довжина, маса, 

місткість, час. 

Одиниці 

вимірювання 

величин: довжини – 

сантиметр, дециметр, 

метр; маси – 

кілограм, центнер; 

місткості – літр; часу 

– доба, тиждень. 

Проміжки часу: 

місяць, рік. 

 

Знає одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, 

метр); маси (кілограм, центнер), місткості (літр); часу 

(доба, тиждень), проміжки часу (місяць, рік) та 

співвідношення між ними; 

вимірює довжину предмета і виражає її за допомогою різних 

одиниць вимірювання; 

 

8 Прості та складені 

задачі 

розв’язує  прості та складені задачі вивчених видів на 

множині чисел у межах 1000; 

розуміє поняття «обернена задача»; 

складає прості  і розв’язуєпрості і складені обернені задачі. 

 

 

Тематична контрольна робота №4 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Частини 

 

розуміє поняття частина числа та спосіб утворення частини: 

ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них; 

визначає кількість певних частин у цілому;  

має уявлення про дріб як число на позначення частини цілого; 

розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу; 

 

2 Переставний закон 

додавання.   

застосовує в обчисленнях властивості дій додавання і 

віднімання нуля, віднімання рівних чисел, множення на 1 та 0, 

ділення на 1, ділення нуля на число;  множення і ділення 

числа на 10 

3 Загальні прийоми 

розв’язування задач 

 

виконує аналіз змісту задачі; 

моделює описану в задачі ситуацію у вигляді короткого 

запису і/або за допомогою схематичних рисунків; 

аналізує умову задачі та обирає спосіб її розв’язування; 

складає план розв’язання задачі; 

записує розв’язання задачі різними способами: окремими 

діями з поясненням, або виразом;  

записує повну відповідь на запитання задачі; 

розв’язує задачі різними способами;  

складає прості і складені задачі за малюнком, коротким 

записом, схемою, виразом; 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- опрацювання завдання для підготовки; 

- написання конспекту.  



Зразок завдань для підготовки семестрового/річного оцінювання. 

 
1.  Визнач попереднє та наступне число до числа 719. 

          А  781 і 720                    Б  718 і 720                   В  720 і 721 

 

2. Скільки сотень в числі 479? 

          А   9                      Б  7                    В   4 

 

3. Визнач варіант, де правильно розкладено на зручні доданки 

  А   514 = 500 + 40 + 1                     

  Б  541 = 500 + 10 + 4                  

  В   504 = 500 + 4 

4. Вибери правильний вираз розв’язання задачі: «У супермаркет привезли  87  коробок з 

лимонами. Це на 25 коробок менше, ніж  кількість коробок з апельсинами. Скільки всього 

коробок з лимонами та апельсинами привезли в супермаркет?  

  А  (87 + 25) + 87                Б  (87— 25) + 87                В (87— 25) — 87                 

 

5. Який знак потрібно вставити замість зірочки? 

750 — 80 * 157 + 503 

  А   =                      Б    <                     В     > 

 

6. Який вираз відповідає умові «Число 48, збільшене на 35, більше, ніж різниця 

чисел 95 і 18»? 

  А 48 + 35  <  95 - 18         Б 48 + 35  >  95 - 18         В  48 + 35  <  95 + 18          

 

7. Запиши числа.  

Сто дев’ять; сто дванадцять; сто тридцять; сто тринадцять; сто тридцять шість; сто шістдесят 

три; триста п’ятдесят; триста п’ять; двісті вісімдесят один; двісті вісім. 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

8. Обчисли. Перевір додавання відніманням. 

 

6 7 + 1  5 =      4 6 + 3 9 =      1 3 + 6 8 =   

                              

                              

                              

                              

                              

 

9. Обчисли зручним способом письмово.  

 

350 + 80 = ________________________________________________________  

640 + 70 = ________________________________________________________  

590 + 30 = ________________________________________________________ 



 

10. Розв’яжи рівняння. Запиши перевірку його. 
 Х · 8 = 56    Х 7 = 6 ׃ 

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

11. Поєднай задачу з відповіддю до неї. Зроби позначки в таблиці.   

1. Господар виростив 34 качки, 18 гусей  і 43 кролі. 

На скільки більше птахів, ніж кролів виростив 

господар? 

 

2. На ювілей школи принесли 63 троянди і 

розклали їх порівну в 9 ваз. Скільки троянд 

помістили в кожну вазу? 

 

3. Школярі посадили в саду 35 саджанців 

фруктових дерев по 7 дерев в кожному ряді. 

Скільки рядів з фруктовими деревами вийшло?   

 

4. На свято купили 9 синіх стрічок по 3 метри і 7 

жовтих стрічок по 4 метри. На скільки метрів 

коротше вийшло синіх стрічок, ніж жовтих? 

 

 

А  на 1 

 

 

Б   5 

 

 

В  10 

 

 

Г на 9 

 

 

Д   7 

 

 1 2 3 4 

А     

Б     

В     

Г     

Д     
 

12. Уважно прочитай задачу. Запиши короткий запис її, розв’язання та відповідь. 

У шкільну їдальню привезли картоплю. Після того, як протягом 5 днів витрачали  по 7 

кілограмів картоплі щодня, залишилося 17 кілограмів. Скільки кілограмів картоплі привезли 

в їдальню? 

 

13. Склади та розв’яжи задачу. Напиши коротку умову, розв’язання та відповідь задачі. 

Сума трьох чисел 820. Сума першого і другого чисел 450, а другого і третього – 660. Знайди 

кожне число.  

 

14.  Склади та розв’яжи задачу. Напиши коротку умову, розв’язання та відповідь задачі.  

Периметр квадрата 16 см. Знайди периметр рівностороннього трикутника, довжина сторони 

якого дорівнює довжині сторони квадрата. 

 

 


