
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

МАТЕМАТИКА 

 6 клас 
Підручники: 

Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

/ Тарасенкова Н. А., Богатирьова І.М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.— Київ : Видавничий 

дім «Освіта», 2014. 

https://pidruchnyk.com.ua/525-matematika-tarasenkova-bogatirova-6-

klas.html 
 

Математика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

/ Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір, М. С.— Харків : Видавництво «Гімназія», 2014. 

https://pidruchnyk.com.ua/564-matematika-6klas-merzlyak-2014.html 
 

Математика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

/ Істер О. С. — Київ: Видавництво « Генеза», 2014. 

https://pidruchnyk.com.ua/514-matematika-ster-6-klas.html 
 

Навчальний матеріал для вивчення вказаних тем Ви знайдете у підручниках або можете 

скористатися ресурсами     http://e-ranok.com.ua/    http://interactive.ranok.com.ua/   

http://naurok.com.ua     https://www.ed-era.com/books/maths 

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ      https://www.ted.com   
 

Програма самостійної роботи спланована згідно підручника  Математика 6 клас: 

підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Н. А. Тарасенкова, І.М.Богатирьова, 

О. М. Коломієць, З.О. Сердюк, 2014 р. 

І семестр 
 

Тематична контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

Подільність натуральних чисел 

 Дільники і кратні натурального числа. Прості 
та складені числа. 

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. 

Розкладання чисел на прості множники. 

Найбільший спільний дільник. Взаємно 
прості числа. 

Найменше спільне кратне. 

§ 1 
 

§ 2, 3 

§ 4 

 
 

§ 5 

2 Звичайні дроби 

 

 

 

 

 

 

Основна властивість дробу. Скорочення 

дробу. 

Зведення дробів до спільного знаменника. 
Найменший спільний знаменник  дробів. 

Порівняння дробів. 

Додавання і віднімання дробів. 

 

§ 6 

 
§ 7 

 

 

§ 8 
 

 

Тематична контрольна робота № 2  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 
  Множення дробів. Взаємно обернені числа. 

Знаходження дробу від числа. 

Ділення дробів. Знаходження числа за його 

§ 9 

 

§ 10 
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дробом. 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. 
Нескінченні періодичні десяткові дроби. 

Десяткові наближення звичайного дробу. 

 

§ 11 

3 Відношення і пропорції 

 

 

 

 

Відношення та його властивості. 

Пропорція та її властивості. 
Пряма та обернена пропорційні залежності. 

Поділ числа у даному відношенні. Масштаб. 

Відсоткове відношення двох чисел. 
Відсоткові розрахунки. 

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. 

Круговий сектор. 

Стовпчасті та кругові діаграми. 

§ 12 

§ 13 
§ 14 

§ 15 

§ 19 
 

§ 16 

 

§ 17 
 

ІІ семестр 
 

Тематична контрольна робота № 3  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Раціональні числа та дії з ними 

 Додатні та від'ємні числа. Число нуль.  

Координатна пряма. 

Протилежні числа. Модуль числа. 

Цілі числа. Раціональні числа. 
Порівняння раціональних чисел. 

Додавання раціональних чисел. Властивості 

додавання. 
Віднімання раціональних чисел.  

§ 21 

§ 22 

§ 23 
§ 24 

§ 25 

§ 26 
 

§27 
 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 
  Множення раціональних чисел. Властивості 

множення раціональних чисел. 
Ділення раціональних чисел. 

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх 

зведення.  
Рівняння. Основні властивості рівнянь. 

Застосування рівнянь до розв’язування задач. 

 

 
 

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх 

побудова за допомогою лінійки і косинця. 
Координатна площина.  

Графіки залежностей між величинами. 

§ 28 

 
§ 29 

§ 30 

 
§ 31 

§ 32 

https://www.youtube.com/

watch?v=zZ-qhk3Rm0E 
 

§ 33 

 
§ 34 

§ 35 
http://static.klasnaocinka.com.ua/
uploads/editor/1517/91785/sitepa
ge_96/flash/koordinatna_ploschin
a.pdf 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- складання конспекту; 

- виконання вправ, завдань за темою 
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