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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

МАТЕМАТИКА 4 клас 

Підручники: 

 Математика. Автор: Оляницька Л. В. Підручник для 4 класу .-К.: Видавничий дім, «Освіта», 

2015.). 

https://pidruchnyk.com.ua/620-matematika-olyanicka-4-klas-2015.html 

 Зошит з математики для 4 класу (Математика. Автор: Оляницька Л. В. Підручник для 4 

класу 

 «Вивчаю таблицю множення із задоволенням!». Х. : Вид. група «Основа», 2012. 

 «Вчуся розв’язувати задачі». Х. : Вид. група «Основа», 2013. та інші. 

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

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

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

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

 
Рекомендовані сайти: 

1) http://school.xvatit.com/index 

2) http://osvita 

3) https://edera.gitbooks.io/glossary/ 

4) https://www.ed-era.com/mon.html 
 

І СЕМЕСТР 
 

Семестрова контрольна робота №1 містить такі теми : 

Тема. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас. Письмові прийоми 

множення і ділення в межах тисячі 

 
 

№ 
Розділ /тема 

Уміння, навички 

екстерна 
Джерела 

1 
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас (с. 4-21) 

 Нумерація трицифрових 

чисел. 

Розкладання чисел на 

розрядні доданки. Кути. 

Порівняння трицифрових 

чисел. Розв'язування 

виразів із змінною. 

Прийоми додавання і 

віднімання чисел. 

Розв'язування рівнянь. 

Периметр квадрата. 

Письмове додавання й 

віднімання чисел. 

Периметр прямокутника. 

Обчислення значень 

виразів 

Обернені задачі. 

знає назви чисел в 

межах 1000, місце 

числа в натуральному 

ряді; 

визначає розрядний 

склад числа; 

замінює число сумою 

розрядних доданків; 

порівнює числа в 

межах 1000; 

виконує дії додавання і 

віднімання 

трицифрових чисел на 

основі нумерації; 

володіє навичками 

усного додавання й 

віднімання, множення 

www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk 

 

 
www.youtube.com/watch?v=N5981SoB73I 

https://pidruchnyk.com.ua/620-matematika-olyanicka-4-klas-2015.html
http://school.xvatit.com/index
http://osvita/
https://edera.gitbooks.io/glossary/
https://www.ed-era.com/mon.html
http://www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk
http://www.youtube.com/watch?v=N5981SoB73I
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 Прийоми усного множення. 

Продуктивність праці. 

Зміна добутку при зміні 

множників. Округлення 

чисел. 

Обчислення значень 

виразів. 

Переставний та сполучний 

закони множення. 

Зв'язок множення і ділення. 

Ділення з остачею. 

Периметр трикутника. 

Обчислення значень 

виразів. 

Ділення з остачею. 

й ділення в межах 

1000; 

встановлює 

залежність результатів 

арифметичних дій від 

зміни одного з 

компонентів при 

сталому іншому; 

застосовує алгоритм 

письмового додавання 

і віднімання; 

виконує дії додавання і 

віднімання 

трицифрових чисел на 

основі нумерації; 

володіє навичками 

усного додавання й 

віднімання, множення 

й ділення в межах 

1000; 

встановлює 

залежність результатів 

арифметичних дій від 

зміни одного з 

компонентів при 

сталому іншому; 

застосовує алгоритм 

письмового додавання 

і віднімання; 

застосовує алгоритм 

ділення з остачею; 

перевіряє правильність 

виконання ділення з 

остачею 

 

2 
Письмові прийоми множення та ділення в межах 1000 (с.22-55) 

 Алгоритм письмового 

множення. Розподільний 

закон множення. 

Множення трицифрового 

числа на одноцифрове. 

Геометричний матеріал 

 

Алгоритм письмового 

ділення двоцифрового 

числа на одноцифрове 

Письмове ділення. 

Визначення кількості цифр 

частки. Складання та 

розв'язування рівнянь. 

 

Письмове множення і 

застосовує алгоритм 

письмового множення 

двоцифрового та 

трицифрового числа 

на одноцифрове; 

застосовує алгоритм 

письмового 

діленнядвоцифрового 

на одноцифрове 

число; 

застосовує алгоритм 

письмового множення 

трицифрового числа 

на 

одноцифрове,алгоритм 

письмового ділення на 

www.youtube.com/watch?v=_zKIchQA13M 

 
 

www.youtube.com/watch?v=tuAGVwpON0c 

http://www.youtube.com/watch?v=_zKIchQA13M
http://www.youtube.com/watch?v=tuAGVwpON0c
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 ділення. Розв'язування 

рівнянь. 

Перевірка множення 

діленням. 

Множення і ділення на 

розрядне число. 

Множення і ділення на 

кругле число. 

 

Алгоритм множення на 

двоцифрове число. 

Розв'язування буквених 

виразів та нерівностей. 

 

Письмове ділення на 

двоцифрове число з 

одноцифровою часткою. 

Письмове ділення 

трицифрового числа на 

двоцифрове. 

 

Розв'язування задач. 

Порівняння виразів. Радіус 

та діаметр кола. 

Розв'язування рівнянь і 

задач. 

 

Письмове ділення з 

остачею. Розв'язування 

задач. 

 

Перевірка виконання 

ділення з остачею. 

Перевірка обчислення 

частки дією множення. 

Перевірка обчислення 

добутку діленням. 

одноцифрове число; 

передбачаєкількість 

цифр у добутку, частці 

до початку виконання 

обчислень; 

коментує свої дії під 

час виконання 

обчислень; 

перевіряє правильність 

виконання множення і 

ділення 

застосовує правила 

множення і ділення 

чисел на розрядні 

одиниці; 

застосовує в 

обчисленнях алгоритм 

письмового множення 

і ділення на кругле 

число; 

застосовує в 

обчисленнях алгоритм 

письмового множення 

на двоцифрове число; 

застосовує в 

обчисленнях алгоритм 

письмового ділення 

трицифрового числа 

на двоцифрове; 

застосовує в 

обчисленнях алгоритм 

письмового ділення 

трицифрового числа 

на двоцифрове; 

 

 

Тема. Нумерація багатоцифрових чисел. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових 

чисел 
 

 

№ 

 

Розділ /тема 

Уміння, 

навички 

екстерна 

 
Джерела 

3 Нумерація багатоцифрових чисел (с. 56-89) 

 Тисяча. 

Розрядні числа 

четвертого 

розряду. 

знає назви 

перших двох 

класів та 

розрядів, які 

 

www.youtube.com/watch?v=toRC3lfKROA&list=PL5vqV- 

t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&index=11 

http://www.youtube.com/watch?v=toRC3lfKROA&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=11
http://www.youtube.com/watch?v=toRC3lfKROA&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=11
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 Розряди. 

Одиниці тисяч, 

десятки тисяч. 

Розрядні числа 

п'ятого розряду 

Розрядні числа 

шостого 

розряду. 

Розряди і класи 

багатоцифрових 

чисел. 

Утворення 

багатоцифрових 

чисел. 

Співвідношення 

між розрядними 

одиницями. 

Розрядний 

склад числа. 

Читання і запис 

багатоцифрових 

чисел. 

входять до них; 

розуміє тисячу як 

одиницю лічби; 

лічить тисячами; 

визначає склад 

числа за 

розрядами і за 

класами 

читає і записує 

багатоцифрові 

числа цифрами; 

встановлює 

послідовність 

чисел в межах 

мільйона; 

розуміє, що 

значення цифри 

залежить від її 

позиції (місця) у 

записі 

багатоцифрового 

числа; 

утворює 

багатоцифрові 

числа; 

класифікує числа 

на 

чотирицифрові, 

п’ятицифрові, 

шестицифрові; 

визначає 

кількість 

одиниць кожного 

розряду та класу; 

порівнює 

багатоцифрові 

числа; 

записує 

багатоцифрове 

число у вигляді 

суми розрядних 

доданків; 

визначає 

загальну 

кількість 

одиниць певного 

розряду та класу 

в числі 

 

www.youtube.com/watch?v=nbogofc3RR4&list=PL5vqV- 

t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&index=3 

4 Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел (с. 90- 108) 

 Дії на основі 

нумерації. 

застосовує 

знання нумерації 
www.youtube.com/watch?v=-eMF0vQ18Pk 

http://www.youtube.com/watch?v=nbogofc3RR4&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=3
http://www.youtube.com/watch?v=nbogofc3RR4&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=3
http://www.youtube.com/watch?v=-eMF0vQ18Pk


5 
 

 Одиниці 

місткості. 

Порівняння 

багатоцифрових 

чисел. 

Визначення в 

числі загальної 

кількості 

одиниць 

кожного 

розряду. 

Множення 

багатоцифрових 

чисел на 

розрядні 

одиниці. 

Ділення на 

розрядні 

одиниці. 

Додавання і 

віднімання 

багатоцифрових 

чисел на основі 

нумерації. 

Додавання і 

віднімання 

круглих 

багатоцифрових 

чисел. 

Множення й 

ділення круглих 

багатоцифрових 

чисел на 

одноцифрове 

число. 

багатоцифрових 

чисел для 

виконання 

арифметичних 

дій на основі 

розрядного 

складу числа; 

виконує усне 

додавання й 

віднімання 

круглих чисел; 

виконує 

множення і 

ділення круглих 

чисел на 

одноцифрове 

число; 

виконує ділення 

круглих чисел на 

круглі; 

коментує свої дії 

під час 

виконання 

обчислень 

www.youtube.com/watch?v=FkogSsCLoM4&list=PL5vqV- 

t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&index=35 

 

До співбесіди за І семестр потрібно знати такі теми: 

 

- Нумерація багатоцифрових (трицифрових – шестицифрових) чисел. 

- Читання і записування багатоцифрових чисел. 

- Порівняння багатоцифрових чисел. 

- Множення і ділення з числами 1 та 0. 

- Ділення з остачею. 

- Збільшення (зменшення) числа у 10, 1000, 1000 разів. 

- Лічба сотнями тисяч. Мільйон. 

- Перетворення іменованих чисел. 

- Клас. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. 

- Одиниці вимірювання довжини. 

- Одиниці вимірювання маси. 

- Одиниці вимірювання часу. 

- Табель-календар. Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць 

вимірювання часу. 

http://www.youtube.com/watch?v=FkogSsCLoM4&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=35
http://www.youtube.com/watch?v=FkogSsCLoM4&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=35
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- Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел. 

- Розв’язування рівнянь, виразів із змінними. 

- Розв’язування складених задач з різницевим і кратним порівнянням чисел. 

- Геометричний матеріал: 

- Розміщення відрізків на площині, у просторі. 

- Круг і коло. Побудова кола. Діаметр. Радіус. 

- Обчислення периметрів геометричних фігур. 

 
ІІ СЕМЕСТР 

 

Семестрова контрольна робота № 2 містить такі теми : 

Тема. Арифметичні дії з багатоцифровими числами 

 

№ Розділ /тема Уміння, навички екстерна Джерела 

1 Арифметичні дії з багатоцифровими числами (с. 109- 167) 

 Письмове додавання та 

віднімання 

багатоцифрових чисел 

Письмове множення і 

ділення 

багатоцифрового числа 

на одноцифрове 

Письмове множення і 

ділення багатоцифрових 

чисел на двоцифрові та 

трицифрові числа 

встановлює послідовність чисел в межах 

мільйона; 

розумітє, що значення цифри залежить від 

її позиції (місця) у записі багатоцифрового 

числа; 

утворює багатоцифрові числа; 

класифікує числа на чотирицифрові, 

п’ятицифрові, шестицифрові; 

 

 

Тема. Дроби. Повторення вивченого за рік 
 

№ Розділ/тема 
Уміння, навики 

екстерна 
Джерела 

2 Дроби (с.168-178) 

 Поняття 
«дріб». 

Читання та 

запис дробів. 

Чисельник і 

знаменник 

дробу Дроби, 

які 

дорівнюють 

одиниці. 

Порівняння 

дробів. 

Знаходження 

дробу від 

числа. 

Знаходження 

числа за 

величиною 

його дробу. 

розуміє  спосіб 

одержання дробу; 

розуміє поняття 

«чисельник   дробу»  і 

«знаменник дробу»; 

читає і записує дроби; 

розрізняє дроби, які 

дорівнюють 1; 

порівнює   дроби  з 

однаковими 

знаменниками; 

застосовує   правила 

знаходження  дробу 

від числа та числа за 

величиною його дробу 

при розв’язуванні 

практично      - 

зорієнтованих задач. 

www.youtube.com/watch?v=euGhx2Rf9S8 

 

www.youtube.com/watch?v=wHogmasHbfM&list=PL5v 

qV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&index=25 

http://www.youtube.com/watch?v=euGhx2Rf9S8
http://www.youtube.com/watch?v=wHogmasHbfM&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=25
http://www.youtube.com/watch?v=wHogmasHbfM&amp;list=PL5vqV-t0Um0TS6_PXp4ykBsvuAOi-eIzb&amp;index=25
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3 Геометричний матеріал ( с. 179 - 181). 

4 Повторення вивченого за рік (с. 182 – 190). 
 

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми: 

- Нумерацію багатоцифрових (трицифрових – шестицифрових) чисел. 

- Читання і записування багатоцифрових чисел. 

- Порівняння багатоцифрових чисел. 

- Клас. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. 

- Обчислення площ геометричних фігур. 

- Одиниці вимірювання площі. 

- Одиниці вимірювання довжини. 

- Перетворення іменованих чисел. 

- Дії з іменованими числами. 

- Особливості прийому обчислення добутку, коли другий множник містить о (нуль) десятків. 

- Одиниці вимірювання маси. 

- Одиниці вимірювання часу. Століття. 

- Грошові одиниці. 

- Розв’язування рівнянь, виразів із змінними. 

- Дроби. Знаменник. Чисельник. Їх значення. 

- Порівняння дробів. 

- Знаходження дробу від числа. 

- Знаходження числа за величиною його дробу. 

- Плоскі та об’ємні геометричні фігури. Куб 

- Розв’язування задач різних типів. 

 
ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО ТА РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Семестрова контрольна робота № 1 (зразок) 
 

І рівень (Літеру з правильною відповіддю – записуй у квадратик) 

1.  У якому числі 7 сотень, 3 десятки й 6 одиниць? 
А 376 Б  637 В 736 Г 673 

2. Скільки всього десятків у числі 279? 

А 2 дес. Б   20 дес. В 279 дес. Г 27 дес. 

3.  Не виконуючи ділення, визнач кількість цифр у частці 720 : 8. 
А 1 Б 2 В 3 Г 4 

 

4. Який із виразів обчислюють письмово? 

А 540 : 6 Б  888 : 3 В 800 : 8 Г 800 : 10 

5. 1 числа 312 дорівнює … 

6 

А 25 Б   52 В 50 Г 20 

6.  Маса оленя 200 кг, а зайця – 5 кг. У скільки разів олень важчий від 

зайця? 

А у 4 рази Б у 100 разів В у 40 разів Г у 20 разів 

 

II рівень 

7. За допомогою цифр 8, 6, 0 запиши всі можливі трицифрові числа (цифри в записі чисел 

повторювати не можна). Підкресли найбільше число, обведи найменше. 



8 
 

                           

                           

                           

8. Обчисли письмово. 
 

150 · 3 =   48 · 50 =   483 : 7 =   516 : 12=    

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

III рівень 

 

9. Розв’яжи рівняння. Запиши перевірку його. 

Х 19 = 4 ׃ 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
10. Знайди значення виразу 270 · а – 747 : а, якщо а = 3. 

 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

IV рівень 

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

 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Ширина прямокутника дорівнює 6 см, а його довжина – на 8 см більша. Накресли цей 

прямокутник . Обчисли його периметр. 
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