
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МАТЕМАТИКА 2 клас 
 

Підручники та посібники: 

 

1. «Математика» Рівкінд Ф. М, Оляницька Л. В. Підручник для 2 класу .-К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2012. - 160 с. 
2. Тренажер з математики для 2 класу С. М. Нестеренко. 
3. Рекомендовано зошит з друкованою основою з математики до підручника «Математика» відповідно 
до автора. (У двох частинах). «Робочий зошит з математики». 
4. Інтернет-ресурс на EdEra 

Довідники 

1.  Перший довідник учня 1-4 класи. Л. П. Ткаченко. Видавництво «Ранок». 

2. Довідник учня початкових класів Н. О. Будна Тернопіль Навчальна книга – Богдан  

3. Універсальний довідник «Хочу все знати» Тернопіль «Підручники і посібники» 

4. Універсальний довідник молодшого школяра / Н. Л. Цепочко. - X.: Видавництво «Ранок».  
 

 

І СЕМЕСТР 
 

Тематична контрольна робота № 1 Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд у 

межах 20. Таблиці додавання і віднімання. 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Узагальнення і 

систематизація 

навчального 

матеріалу за 

1-й клас 

 

 Числа. Дії з числами. 

 Нумерація чисел першої сотні. 

 Утворення чисел у межах 100.  

 Одноцифрові та двоцифрові 

числа. 

 Позиційний принцип запису 

числа (число у вигляді суми 

розрядних доданків). 

 Послідовність чисел першої 

сотні (розташовані послідовно, 

по колу, хаотично; двійками, 

п’ятірками, десятками). 

 Порівняння чисел. 

 Додавання й віднімання на 

основі десяткової нумерації. 

 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька Л. 

В. – с. 4-24. 

 https://studopedia.com.ua/1_266

806_skladannya-i-zasvoiennya-

tablits-dodavannya-i-

vidnimannya-z-perehodom-

cherez-desyatok.html 

 https://www.youtube.com/watch

?v=37BHqod6Jyo  

 https://miyklas.com.ua/p/matem

atika/2-klas/dodavannia-v-dn-

mannia-17315/dodavannia-v-

dn-mannia-chisel-v-mezhakh-

100-bez-perekhodu-cherez-

desiatok-17324/re-5be62339-

68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746  

 https://www.youtube.com/watch

?v=R7aLATTh7oY  

 https://www.youtube.com/watch

?v=D1crBhz_hnM  

 http://svitppt.com.ua/matematik

a/chisla-pershogo-desyatka-

porivnyannya-chisel-u-mezhah-

poslidovnist-chi.html  
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Таблиці додавання 

та віднімання 

одноцифрових 

чисел з переходом 

через розряд.  

 

 Додавання і віднімання чисел з 

переходом через розряд в 

межах 20 , використовуючи 

прийом округлення 

(ознайомлення).  

 Перевірка правильності 

виконання дій додавання і 

віднімання. 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька Л. 

В. – с. 24-52. 

 https://www.youtube.com/watch

?v=33kCSMe6ero  

 http://osvita.ua/school/lessons_s

ummary/initial/61475/ 

 

https://studopedia.com.ua/1_266806_skladannya-i-zasvoiennya-tablits-dodavannya-i-vidnimannya-z-perehodom-cherez-desyatok.html
https://studopedia.com.ua/1_266806_skladannya-i-zasvoiennya-tablits-dodavannya-i-vidnimannya-z-perehodom-cherez-desyatok.html
https://studopedia.com.ua/1_266806_skladannya-i-zasvoiennya-tablits-dodavannya-i-vidnimannya-z-perehodom-cherez-desyatok.html
https://studopedia.com.ua/1_266806_skladannya-i-zasvoiennya-tablits-dodavannya-i-vidnimannya-z-perehodom-cherez-desyatok.html
https://studopedia.com.ua/1_266806_skladannya-i-zasvoiennya-tablits-dodavannya-i-vidnimannya-z-perehodom-cherez-desyatok.html
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
https://www.youtube.com/watch?v=R7aLATTh7oY
https://www.youtube.com/watch?v=R7aLATTh7oY
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
http://svitppt.com.ua/matematika/chisla-pershogo-desyatka-porivnyannya-chisel-u-mezhah-poslidovnist-chi.html
http://svitppt.com.ua/matematika/chisla-pershogo-desyatka-porivnyannya-chisel-u-mezhah-poslidovnist-chi.html
http://svitppt.com.ua/matematika/chisla-pershogo-desyatka-porivnyannya-chisel-u-mezhah-poslidovnist-chi.html
http://svitppt.com.ua/matematika/chisla-pershogo-desyatka-porivnyannya-chisel-u-mezhah-poslidovnist-chi.html
https://www.youtube.com/watch?v=33kCSMe6ero
https://www.youtube.com/watch?v=33kCSMe6ero
http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/61475/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/61475/


Тематична контрольна робота № 2 Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом 

через розряд 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Усне додавання і 

віднімання чисел у 

межах 100 з 

переходом через 

розряд 

 Прийоми усного додавання й 

віднімання чисел: частинами, 

порозрядного, округленням. 

 Переставний закон додавання. 

 Додавання одноцифрового 

числа до двоцифрового       

(45 + 7). 

 Віднімання одноцифрового 

числа від двоцифрового:      

 (45 – 7).  

 Додавання і віднімання 

двоцифрових чисел  

(45 + 27, 45 – 27). 

 Перевірка правильності 

виконання дій додавання і 

віднімання. 

 

 

 

  СПІВБЕСІДА ЗА І СЕМЕСТР 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька Л. 

В. – с. 52-90. 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=swcc6rfkzQo 
 http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9

4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D

0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8
0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1

%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D

1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%

BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE

%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F  

 https://www.youtube.com/watch

?v=qB9lrkmEfvY   

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=vYd2axdIpzg  

 

ІІ СЕМЕСТР 
 

Тематична контрольна робота № 3 Табличне множення та ділення. Арифметичні дії множення і 

ділення. Таблиці множення і ділення (на 1, 2, 3, 4, 5 ). Відношення кратного порівняння. 

Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Сутність дії 

множення.  

Сутність дії ділення.  

 Ділення на вміщення і ділення 

на рівні частини.  

 Знаки арифметичних  дій 

множення і ділення.  

 Назви компонентів та 

результатів дій множення і 

ділення.  

 Переставний закон множення.  

 Взаємозв’язок між множенням 

і діленням. 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька Л. В. 

– с. 90-122. 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=lMZ-WAAqRlY  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=9KIgITWSJrk  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=B-F7ODDxw7Y  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=OqbGlWdEX5E  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=9KIgITWSJrk  
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Таблиці множення 

чисел 2-5 та ділення 

на 2 - 5. 

Перевірка 

правильності 

виконання дій 

множення і ділення. 

 

 Складання таблиць множення і 

ділення. 

 Знаходження результатів  

множення  чисел 2 - 5 і 

відповідних випадків ділення 

зручним для себе способом. 

 Перевірка правильності 

виконання дій множення і 

ділення.  

 Збільшення та зменшення 

числа в кілька разів.  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=qksc84OgAJg  

 http://www.samouchka.com.ua/

ukr/_matematyka/2_klas/09/  

 http://posibnyk.com/lessons/32-

1-0-4529 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=tz0JT0LDP6U  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=9xor4QX0PcE  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=tmOAKCeSdNA  

https://www.youtube.com/watch?v=swcc6rfkzQo
https://www.youtube.com/watch?v=swcc6rfkzQo
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=qB9lrkmEfvY
https://www.youtube.com/watch?v=qB9lrkmEfvY
https://www.youtube.com/watch?v=vYd2axdIpzg
https://www.youtube.com/watch?v=vYd2axdIpzg
https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-WAAqRlY
https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-WAAqRlY
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=OqbGlWdEX5E
https://www.youtube.com/watch?v=OqbGlWdEX5E
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=qksc84OgAJg
https://www.youtube.com/watch?v=qksc84OgAJg
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/
http://posibnyk.com/lessons/32-1-0-4529
http://posibnyk.com/lessons/32-1-0-4529
https://www.youtube.com/watch?v=tz0JT0LDP6U
https://www.youtube.com/watch?v=tz0JT0LDP6U
https://www.youtube.com/watch?v=9xor4QX0PcE
https://www.youtube.com/watch?v=9xor4QX0PcE
https://www.youtube.com/watch?v=tmOAKCeSdNA
https://www.youtube.com/watch?v=tmOAKCeSdNA


  Кратне порівняння чисел 

(обчислення, у скільки разів 

одне число більше або 

менше за інше). 

 Правила знаходження 

невідомих  множника, 

діленого, дільника. 

                 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=NPEvRyaEzgk 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=5QPjbtsBeoY  

 

 

 

 

 
Тематична контрольна робота № 4 Множення і ділення. Табличне множення і ділення. 

(Продовження). Визначення часу за годинником. Задачі на різницеве порівняння. 

Множення і ділення  на нуль, на 10 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Таблиці 

множення 

чисел 6-9 та 

ділення на 6 – 9 

(ознайомлення). 

Перевірка 

правильності 

виконання дій 

множення і 

ділення. 

 

 результат множення чисел 6 - 9  і 

відповідних випадків ділення з 

опорою на таблицю множення 

чисел;  

 Перевірка правильності виконання 

дій множення і ділення. 

 Визначення часу за годинником. з 

точністю до 5-ти хвилин; 

 Збільшення та зменшення числа в 

кілька разів.  

 Кратне порівняння чисел 

(обчислення, у скільки разів одне 

число більше або менше за інше). 

 Правила знаходження невідомих  

множника, діленого, дільника. 

 Властивості множення і ділення на 

1, 10. 

 Множення на нуль, нуля на число. 

 Ділення нуля на число  

 Неможливість ділення на нуль. 

 Ділення числа на рівне йому число.  

 

СПІВБЕСІДА ЗА ІІ СЕМЕСТР 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька Л. 

В. – с. 122-154. 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=Ggp8M7FSy2A  

 https://www.youtube.com/watc

h?v=vxojJt7hTcU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=kJwK5X-Oppg  

 

Протягом року:  

 

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року) 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Узагальнення і 

систематизація 

навчального 

матеріалу за 

1-й клас 

 

Геометричні фігури 

 

 

 

 Просторові та плоскі 

геометричні  фігури. 

 Геометричні фігури – пряма, 

крива, відрізок, промінь, кут, 

ламана; многокутники; куб, 

куля, піраміда, конус, циліндр; 

 Прямі лінії, промені, відрізки  

 Розміщення об’єктів на площині 

та у просторі (лівіше, правіше, 

вище, нижче тощо), 

використовуючи математичну 

мову  

 

 http://svitppt.com.ua/matema

tika/geometrichni-

figuri1.html  

 http://svitppt.com.ua/geomet

riya/geometrichni-figuri.html  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=dSWJYTKTl9A  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=rqzdGtM4zyI  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=tQ3T0lp8oYI  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=_aGb0BNYxHY  

https://www.youtube.com/watch?v=NPEvRyaEzgk
https://www.youtube.com/watch?v=NPEvRyaEzgk
https://www.youtube.com/watch?v=5QPjbtsBeoY
https://www.youtube.com/watch?v=5QPjbtsBeoY
https://www.youtube.com/watch?v=Ggp8M7FSy2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ggp8M7FSy2A
https://www.youtube.com/watch?v=vxojJt7hTcU
https://www.youtube.com/watch?v=vxojJt7hTcU
https://www.youtube.com/watch?v=kJwK5X-Oppg
https://www.youtube.com/watch?v=kJwK5X-Oppg
http://svitppt.com.ua/matematika/geometrichni-figuri1.html
http://svitppt.com.ua/matematika/geometrichni-figuri1.html
http://svitppt.com.ua/matematika/geometrichni-figuri1.html
http://svitppt.com.ua/geometriya/geometrichni-figuri.html
http://svitppt.com.ua/geometriya/geometrichni-figuri.html
https://www.youtube.com/watch?v=dSWJYTKTl9A
https://www.youtube.com/watch?v=dSWJYTKTl9A
https://www.youtube.com/watch?v=rqzdGtM4zyI
https://www.youtube.com/watch?v=rqzdGtM4zyI
https://www.youtube.com/watch?v=tQ3T0lp8oYI
https://www.youtube.com/watch?v=tQ3T0lp8oYI
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY


 https://www.youtube.com/w

atch?v=mdxEiKlEU7g  

2 Кути  

 

 Кути многокутника. Кут.  

 Прямий кут. Непрямі кути. 

 Побудова прямого кута на 

аркуші в клітинку. 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=ON2BFWzIgi0  

 

3 Ламана 

 
 Ламана, ланки ламаної.  

 Довжина ламаної. 

 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=C9vpZZ3IqOg  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=V38UblPuo_4  

4 Многокутник  

 
 Многокутник та його елементи: 

вершини, сторони, кути.  

 Позначення геометричних фігур 

буквами латинського алфавіту. 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=1LDBA2gFhS8  

5 Прямокутник  
 

 Прямокутник та його елементи. 

 Властивість протилежних сторін 

прямокутника.  

 Квадрат. 

 Побудова прямокутника, 

квадрата  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=9Sk_fncZoR4  

  

6 Коло і круг 
 

 Коло, круг та їх елементи: 

центр, радіус, діаметр  

  

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року) 

1 Математичні 

вирази 

Числові вирази: 

добуток та частка 

 

 Числові вирази на множення та 

ділення  

 Порівняння числових виразів, що 

містять дії множення та ділення. 

 http://metodikaomio.blogspo

t.com/p/blog-page_83.html 

 https://studfiles.net/preview/

5721155/  

 https://studfiles.net/preview/

5721155/page:2/  2 Числові вирази без 

дужок і з дужками  

 

 

 Порядок виконання дій у 

числових виразах без дужок і з 

дужками. 

 Читання та запис числових 

виразів, що містять дії одного або 

різних ступенів без дужок і з 

дужками; обчислення їх  значень. 

3 Вирази зі змінною  
 

 Обчислення значень виразів зі 

змінною на одну та дві дії (при 

заданому числовому значенні 

змінної). 

 Числове значення виразу зі 

змінною залежить від значень, 

яких набуває змінна. 

Величини (протягом року) 

1 Узагальнення і 

систематизація 

навчального 

матеріалу за 

1-й клас 

Величини. Одиниці 

вимірювання 

величин. 

Розв’язування 

практично-

зорієнтованих задач  

 

 Довжина (сантиметр, дециметр, 

метр) і співвідношення між ними 

та їх скорочене позначення (см, 

дм, м);  

 одиницями вимірювання: маса  

(кілограм); місткість ( літр) та їх 

скорочене позначення ( кг; л);   

 вартість товару (гривня і копійка, 

скорочене позначення ( грн, к.); 

поняття «монета» і «копійка». 

 час (рік, місяць, доба, година, 

хвилина) та скорочене позначення 

години і хвилини (год, хв ); 

 необхідні вимірювальні прилади 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=fSGwrAoLXeM  

 http://allreferat.com.ua/uk/pe

dagogika_metoduka_vuklad

anny/referat/4059 

https://www.youtube.com/watch?v=mdxEiKlEU7g
https://www.youtube.com/watch?v=mdxEiKlEU7g
https://www.youtube.com/watch?v=ON2BFWzIgi0
https://www.youtube.com/watch?v=ON2BFWzIgi0
https://www.youtube.com/watch?v=C9vpZZ3IqOg
https://www.youtube.com/watch?v=C9vpZZ3IqOg
https://www.youtube.com/watch?v=V38UblPuo_4
https://www.youtube.com/watch?v=V38UblPuo_4
https://www.youtube.com/watch?v=1LDBA2gFhS8
https://www.youtube.com/watch?v=1LDBA2gFhS8
https://www.youtube.com/watch?v=9Sk_fncZoR4
https://www.youtube.com/watch?v=9Sk_fncZoR4
http://metodikaomio.blogspot.com/p/blog-page_83.html
http://metodikaomio.blogspot.com/p/blog-page_83.html
https://studfiles.net/preview/5721155/
https://studfiles.net/preview/5721155/
https://studfiles.net/preview/5721155/page:2/
https://studfiles.net/preview/5721155/page:2/
https://www.youtube.com/watch?v=fSGwrAoLXeM
https://www.youtube.com/watch?v=fSGwrAoLXeM
http://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/referat/4059
http://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/referat/4059
http://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/referat/4059


(лінійка, термометр, годинник, 

мензурка) нестандартні мірки / 

підручні засоби (стрічка, 

сірникова коробка, пісковий 

годинник, склянка, ложка тощо) 

2 Маса 

Одиниця 

вимірювання маси – 

центнер.  

Співвідношення між 

одиницями 

вимірювання маси: 

центнером і 

кілограмом.   

 маса (кілограм, центнер) та 

скорочене позначення (кг, ц); 

 
1 центнер (ц) = 100 кг 

100 кг = 1 ц 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=IUzbuET5gZw  

3 Довжина 1 см = 10 мм 
1 дм = 10 см 
1 м = 10 дм 
1 м = 100 см 

10 мм = 1 см 
10 см = 1 дм 
10 дм = 1 м 
100 см = 1 м 

 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=bPwSEXOWAps  

4 Час  
Одиниці 

вимірювання часу.   

 

 Місяць, рік. Година, хвилина. 

Визначення часу за годинником.  

 Співвідношення між одиницями 

часу  

1хв = 60 сек 
1 год = 60 хв 

1 доба = 24 год 

1 міс. = 28 діб 

1 міс. = 30 діб 

1 міс. = 31 доба 

1 рік = 12 міс. 

1 міс. = 4 тижні 
 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=5LwdCA20Bpc  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=ElbpVlqahsI  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=pJW62mAw_ys  

5 Іменовані числа  

 
 Додавання і віднімання 

іменованих чисел, поданих в 

одиницях вимірювання довжини, 

маси, вартості, місткості,  часу.  

 Порівняння іменованих чисел. 

 Перетворення іменованих чисел, 

виражених в одиницях двох 

найменувань 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=59g_6Tt7Eg8  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=vF2mYW55ELQ  

6 Периметр  

многокутника 

 

Периметр многокутника.  

Правило знаходження периметра 

прямокутника, квадрата 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=9Sk_fncZoR4  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=jAh9IL-BpJs  

Сюжетні задачі  (протягом року) 

1 Узагальнення і 

систематизація 

навчального 

матеріалу за  

1-й клас 

 

 прості задачі вивчених видів: на 

знаходження суми,  різниці двох 

чисел; збільшення та зменшення 

числа на кілька одиниць, 

різницеве порівняння; 

знаходження невідомого 

доданка, зменшуваного, 

від’ємника, в тому числі й задачі 

з логічним навантаженням; 

 Загальні прийоми розв’язування 

задач:(аналіз задачі, допоміжна 

модель задачі: рисунок, 

короткий запис, схема); 

розв’язок задачі, відповідь на 

запитання задачі. 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=NhsCRrPHEDs  

 ukr.theewc.org/download/fil

e/1807   

 https://www.youtube.com/w

atch?v=SEJeK7A5BcM  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=Gs5DKrqPXq8  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=7R5efIo8KHo   

 

 

 

 

 

 

 https://studopedia.com.ua/1_

212137_II-zadachi-na-

2 Прості задачі  

 

 поняття про те, що один і той 

самий вираз може бути 

https://www.youtube.com/watch?v=IUzbuET5gZw
https://www.youtube.com/watch?v=IUzbuET5gZw
https://www.youtube.com/watch?v=bPwSEXOWAps
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https://studopedia.com.ua/1_212137_II-zadachi-na-zbilshennya-zmenshennya-chisla-na-dekilka-odinits-u-pryamiy-i-nepryamiy-form.html
https://studopedia.com.ua/1_212137_II-zadachi-na-zbilshennya-zmenshennya-chisla-na-dekilka-odinits-u-pryamiy-i-nepryamiy-form.html


розв’язанням у безлічі сюжетних 

задач;  

 задачі на знаходження третього 

числа за сумою двох інших; 

 задачі на знаходження суми 

трьох доданків;  

 задачі на розкриття суті 

множення, ділення;  

 на збільшення або зменшення 

числа в кілька разів; 

 задачі на кратне порівняння 

чисел; 

 обернена задача (ознайомлення); 

zbilshennya-zmenshennya-

chisla-na-dekilka-odinits-u-

pryamiy-i-nepryamiy-

form.html  

 http://ukped.com/matematyk

a/5110-metodyka-roboty-z-

prostymy-vydamy-zadach-u-

pochatkovomu-kursi-

matematyky.html  

 https://studfiles.net/preview/

5720840/page:43/  

 

 

 https://studfiles.net/preview/

5720840/page:44/  

 https://studfiles.net/preview/

5720840/page:46/  

  

 

3 Поняття складеної 

задачі 

 Задачі із зайвими числовими 

даними або з недостачею даних. 

 Задачі з двома запитаннями. 

 Ознайомлення зі складеною 

задачею як такою, яку не можна 

розв’язати однією арифметичною 

дією. 

 Задачі на 2-3 дії одного або 

різних ступенів, які є 

комбінаціями простих задач 

вивчених видів. 

 Розв’язування задач різними 

способами  

5 Додаткові теми  
Раціональні способи 

додавання і 

віднімання 

(порозрядне 

додавання кількох 

чисел, прийом 

округлення кількох 

доданків). 

Залежність 

результату 

множення і ділення 

від зміни одного з 

компонентів при 

сталому іншому.  

Задачі на збільшення 

та зменшення числа 

на кілька одиниць, 

сформульовані у 

непрямій формі.  

Складання та 

розв’язування 

обернених задач до 

складених. 

Нестандартні задачі. 

 «Магічні фігури». 

Математичні ребуси.   

Задачі на 

конструювання 

геометричних фігур. 

Стовпчикові та 

кругові діаграми. 

 

 
 https://studfiles.net/preview/

5721153/page:7/  

 

 

 

 

 

 https://vseosvita.ua/library/z

aleznist-rezultatu-mnozenna-

i-dilenna-vid-zmini-odnogo-

z-komponentiv-pri-stalomu-

insomu-znahodzenna-

znacen-viraziv-z-duzkami-

tvorca-robota-nad-zadace-

31219.html  

 https://naurok.com.ua/nestan

dartni-zadachi-z-matematiki-

2-klas-15206.html  

 https://naurok.com.ua/konsp

ekt-uroku-z-matematiki-

dlya-1-klasu-na-temu-

zadachi-na-

konstruyuvannya-

geometrichnih-figur-

povtorennya-vivchenogo-

uzagalnennya-i-

sistematizaciya-55213.html  

 http://www.osvitaua.com/20

17/04/dfg-2017-002/  
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