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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. .Упорядник Нестеренко С. М.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».  
 
* Зверніть увагу:  
 
- для закріплення навчального матеріалу з математики рекомендовано 
систематично вести робочий зошит з математики, розв’язуючи всі завдання з 
підручника, а також, виконувати завдання з математики, розміщені у додаткових 
посібниках, тренажерах, довідниках та інтернет-посиланнях 

 

І СЕМЕСТР 

 

Семестрова контрольна робота № 1 

 

           Тема. Нумерація чисел у межах 1000. Арифметичні дії додавання і множення, 

                       віднімання і ділення. Таблиці множення і ділення. Властивості додавання  

                       і  віднімання, множення і ділення. Збільшення і зменшення числа на кілька  

                       одиниць або у кілька разів. Різницеве та кратне порівняння. Задачі прості  

                       й складені Вирази зі змінною Рівняння. Нерівності зі змінною. Геометричні 

                       фігури.  Величини 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

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 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька 

Л. В.   

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=37BHqod6Jyo  

 https://www.youtube.com/

watch?v=B-F7ODDxw7Y   

 https://www.youtube.com/

watch?v=D1crBhz_hnM  

 https://www.youtube.com/

watch?v=9KIgITWSJrk  

https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
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2 – 5 і відповідні випадки 

ділення; 

застосовує в обчисленнях 

знання таблиць 

додавання й знання 

таблиць множення 

(чисел 2 – 5); 

  

Тренувальні вправи: 

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

atematika/2-

klas/dodavannia-v-dn-

mannia-17315/dodavannia-

v-dn- 

 

 Таблиці множення і 

ділення (продовження) 

Таблиці множення чисел 

6 – 9 та і ділення на 6 - 9  

 

застосовує в обчисленнях 

таблиці множення чисел 6-

9 і відповідних випадків 

ділення; 

володіє обчислювальною 

навичкою табличного 

множення і ділення; 

перевіряє правильність 

виконання множення й 

ділення зручними 

способами 

Музична таблиця 

множення: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=WxvO8YruYYc 

 https://www.youtube.com/

watch?v=9V-UltxzUuw 

 https://www.youtube.com/

watch?v=Ggp8M7FSy2A 

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=0xuEbxL0vCo 

 https://www.youtube.com/

watch?v=Ph4cKZ38txI 

Тренувальні вправи: 

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

atematika/3-klas/tablitci-

mnozhennia-i-dilennia-

17257/  

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; 

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=lMZ-WAAqRlY  

 https://www.youtube.com/

watch?v=9KIgITWSJrk  

 http://www.samouchka.co

m.ua/ukr/_matematyka/2

_klas/09/  

 http://posibnyk.com/lesso

ns/32-1-0-4529 

 https://www.youtube.com

/watch?v=tz0JT0LDP6U  

 https://www.youtube.com

/watch?v=9xor4QX0PcE  

 https://www.youtube.com/

watch?v=tmOAKCeSdNA  

 https://www.youtube.com/

watch?v=NPEvRyaEzgk 

 https://www.youtube.com/

watch?v=5QPjbtsBeoY  

Тренувальні вправи: 

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

matematika/3-

klas/arifmetichni-diyi-

mnozhennia-ta-dilennia-

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=WxvO8YruYYc
https://www.youtube.com/watch?v=WxvO8YruYYc
https://www.youtube.com/watch?v=9V-UltxzUuw
https://www.youtube.com/watch?v=9V-UltxzUuw
https://www.youtube.com/watch?v=Ggp8M7FSy2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ggp8M7FSy2A
https://www.youtube.com/watch?v=0xuEbxL0vCo
https://www.youtube.com/watch?v=0xuEbxL0vCo
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4cKZ38txI
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4cKZ38txI
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/tablitci-mnozhennia-i-dilennia-17257/
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/tablitci-mnozhennia-i-dilennia-17257/
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/tablitci-mnozhennia-i-dilennia-17257/
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/tablitci-mnozhennia-i-dilennia-17257/
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
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/
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
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://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
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17385/mnozhennia-i-

dilennia-na-0-1-10-

dilennia-chisla-na-same-

sebe-17386  

 

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 

 Підручник «Математика» 

Рівкінд Ф. М, Оляницька 

Л. В.   

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=R7aLATTh7oY  

 https://www.youtube.com/

watch?v=33kCSMe6ero  

 http://osvita.ua/school/lesso

ns_summary/initial/61475/  

 https://www.youtube.com/

watch?v=Ggp8M7FSy2A  

 https://www.youtube.com/

watch?v=vxojJt7hTcU  

 

 

Теорія та завдання: 

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

atematika#program-3-klas  

 

4. Нумерація чисел у 

концентрі «Тисяча» 

 

 

Лічильна одиниця – сотня.   

Лічба сотнями.  

Розряд сотень. Розрядні 

числа.  

Порівняння сотень. 

Додавання і віднімання 

сотнями (400 + 200,  400 – 

200). 

Утворення трицифрового 

числа. 

Розрядний склад числа. 

Лічба в межах 1000.  

Читання і запис 

трицифрових чисел.  

Порівняння чисел 

 

Тренувальні вправи: 

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

atematika/3-klas/triznachni-

chisla-17460/numeratciia-

17461 

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

atematika/3-klas/triznachni-

chisla-17460/numeratciia-

17461/re-c6d646ae-2e31-

4643-9244-6b7a7893ec1c 

5. Арифметичні дії з 

числами на основі 

нумерації 

Письмове додавання 

Додавання і віднімання 

числа 1 (170 + 1, 187 – 1).  

Додавання і віднімання на 

основі розрядного складу 

числа      

(300 + 40, 300 + 4,  

300 + 50 + 4, 345 – 300,  

345 – 40, 345 – 5).  

Додавання і віднімання 

круглих чисел (340 + 220,  

340 – 220);  

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=qB9lrkmEfvY   

 https://www.youtube.com/

watch?v=vYd2axdIpzg 

Відеоурок: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=DePHpb-jtCY  

 https://www.youtube.com/

watch?v=Wb-4bFltYHc 

 

https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://www.youtube.com/watch?v=R7aLATTh7oY
https://www.youtube.com/watch?v=R7aLATTh7oY
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/
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://miyklas.com.ua/p/matematika#program-3-klas
https://miyklas.com.ua/p/matematika#program-3-klas
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
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=DePHpb-jtCY
https://www.youtube.com/watch?v=DePHpb-jtCY
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Множення і ділення 

круглого числа на 

одноцифрове число:  
40 ∙ 2, 400 ∙ 2, 40 : 2, 400 : 2, 120 : 

2  

 

Ділення круглого числа на 

кругле (40 : 20, 400 : 200).  

Множення 

одноцифрового числа на 

кругле шляхом послідовного 

множення; 

 Ділення круглого числа 

на кругле шляхом  

послідовного ділення 

 

Теорія та тренування: 

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

matematika/3-

klas/triznachni-chisla-

17460/skladannia-i-

vidnimannia-triznachnikh-

chisel-17463  

  

6. 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 

Теорія та ренування: 

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

matematika/3-

klas/numeratciia-chisel-u-

kontcertni-tisiac   

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

matematika/3-

klas/pozatablichne-

mnozhennia-ta-dilennia-

17399/dilennia-iz-

zalishkom-17424  

 

7. Числові вирази 

Числові рівності й 

нерівності 

знаходить числове значення 
виразу при заданих 
значеннях змінної 

складає числові рівності і 

нерівності при 

порівнянні числових 

виразів; 

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=uSP48jeWq58  

8. 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;  
 

Тренування: 

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

matematika/3-

klas/numeratciia-chisel-u-

kontcertni-tisiacha-

17485/dodavannia-i-

vidnim  

9. 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 

Конспект: 

 https://studopedia.com

.ua/1_212137_II-

zadachi-na-

zbilshennya-

zmenshennya-chisla-

na-dekilka-odinits-u-

pryamiy-i-nepryamiy-

form.html  

https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/skladannia-i-vidnimannia-triznachnikh-chisel-17463
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/skladannia-i-vidnimannia-triznachnikh-chisel-17463
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/skladannia-i-vidnimannia-triznachnikh-chisel-17463
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/skladannia-i-vidnimannia-triznachnikh-chisel-17463
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/skladannia-i-vidnimannia-triznachnikh-chisel-17463
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/skladannia-i-vidnimannia-triznachnikh-chisel-17463
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiac
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiac
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiac
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiac
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-mnozhennia-ta-dilennia-17399/dilennia-iz-zalishkom-17424
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-mnozhennia-ta-dilennia-17399/dilennia-iz-zalishkom-17424
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-mnozhennia-ta-dilennia-17399/dilennia-iz-zalishkom-17424
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-mnozhennia-ta-dilennia-17399/dilennia-iz-zalishkom-17424
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-mnozhennia-ta-dilennia-17399/dilennia-iz-zalishkom-17424
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-mnozhennia-ta-dilennia-17399/dilennia-iz-zalishkom-17424
https://www.youtube.com/watch?v=uSP48jeWq58
https://www.youtube.com/watch?v=uSP48jeWq58
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnim
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnim
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnim
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnim
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnim
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnim
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
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
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
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
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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 

 http://ukped.com/mate

matyka/5110-

metodyka-roboty-z-

prostymy-vydamy-

zadach-u-

pochatkovomu-kursi-

matematyky.html  

 https://studfiles.net/pr

eview/5720840/page:

43/  

 

 

 https://studfiles.net/pr

eview/5720840/page:

44/  

 https://studfiles.net/pr

eview/5720840/page:

46/  

 

СПІВБЕСІДА ЗА І СЕМЕСТР 
 

 

ІІ СЕМЕСТР 

 

Семестрова контрольна робота № 2  

 

       Тема. Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Множення і ділення 

трицифрових чисел. Закони та властивості. Позатабличне множення і ділення: усні 

обчислення. Ділення з остачею. Частини. Задачі прості й складені Вирази зі змінною 

Рівняння. Нерівності зі змінною. Геометричні фігури.  Величини 

 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1. Письмове 

додавання й 

віднімання 

трицифрових 

чисел 

застосовує алгоритм письмового 

додавання і віднімання чисел; 

коментує свої дії під час 

виконання обчислень; 

перевіряє правильність виконання  

арифметичних дій додавання і 

віднімання  

 

Теорія та тренування: 

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

matika/3-klas/numeratciia-

chisel-u-kontcertni-tisiacha-

17485/dodavannia-i-

vidnimannia-

bagatoznachnikh-chisel-17488  

 https://studfiles.net/preview/5

721153/page:7/  

 

2. Множення і 

ділення 

трицифрових 

чисел 

Закони та 

властивості 

розуміє сутність переставного та 

сполучного законів множення і 

застосовує їх у  процесі 

виконання практичних завдань;    

застосовує в обчисленнях 

правило множення і ділення на 

1, 10, 100, множення на 0 і нуля 

на число, ділення нуля на 

Теорія та тренування: 

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

matika/3-klas/triznachni-

chisla-17460/mnozhennia-i-

dilennia-triznachnogo-chisla-

na-odnoznachne-chislo-17465  

http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/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:43/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:43/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnimannia-bagatoznachnikh-chisel-17488
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnimannia-bagatoznachnikh-chisel-17488
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnimannia-bagatoznachnikh-chisel-17488
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnimannia-bagatoznachnikh-chisel-17488
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnimannia-bagatoznachnikh-chisel-17488
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/numeratciia-chisel-u-kontcertni-tisiacha-17485/dodavannia-i-vidnimannia-bagatoznachnikh-chisel-17488
https://studfiles.net/preview/5721153/page:7/
https://studfiles.net/preview/5721153/page:7/
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/mnozhennia-i-dilennia-triznachnogo-chisla-na-odnoznachne-chislo-17465
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/mnozhennia-i-dilennia-triznachnogo-chisla-na-odnoznachne-chislo-17465
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/mnozhennia-i-dilennia-triznachnogo-chisla-na-odnoznachne-chislo-17465
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/mnozhennia-i-dilennia-triznachnogo-chisla-na-odnoznachne-chislo-17465
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/mnozhennia-i-dilennia-triznachnogo-chisla-na-odnoznachne-chislo-17465
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число, ділення числа на рівне 

йому число 

 

3. Позатабличне 

множення і 

ділення: усні 

обчислення 

Ділення з остачею. Властивість 

остачі.  

Перевірка ділення з остачею.  

Множення суми на число і 

числа на суму. 

Множення двоцифрового, 

трицифрового числа на 

одноцифрове 24 ∙ 3, 240 ∙ 3, 242 ∙ 3 

Множення одноцифрового 

числа на двоцифрове і 

трицифрове: 

3 ∙ 24,  3 ∙ 240,      3 ∙ 242. 

Правило ділення суми на 

число. 

     Ділення    двоцифрового,  

трицифрового числа на  

одноцифрове: 

39 : 3, 42 : 3, 112 : 7. 

Ділення круглого числа на кругле       

(90 : 30, 800 : 200, 180 : 60, 420 : 20) 

шляхом добору; 

Ділення на двоцифрове число 

шляхом  добору  (51 : 17);  

Ділення на двоцифрове число  

шляхом  послідовного ділення  

                      (64 : 16).  

Залежність результату дії 

множення, ділення від зміни 

одного з компонентів при сталому 

іншому 

 

Тренувальні вправи: 

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

ematika/3-

klas/pozatablichne-  

4. 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; 

Конспект: 

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

212137_II-zadachi-na-

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://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/pozatablichne-
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
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
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
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/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:43/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
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складає прості і складені задачі за 

малюнком, коротким записом, 

схемою, виразом 

 https://studfiles.net/previ

ew/5720840/page:46/  

5. 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 

Конспект: 

 https://naurok.com.ua/ponyatt

ya-chastini-utvorennya-

chastin-sposobom-dilennya-

cilogo-na-rivni-chastini-y-

vidilennya-odnie-z-nih-

ponyattya-pro-drib-chiselnik-

i-znamennik-drobu-

znahodzhennya-chastini-vid-

chisl-28160.html  

Відео: 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=sE3KK9a2yAM  

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=tNjtD1qUb-I  

 https://www.youtube.com/w

atch?v=CYIVb5II3H8  

 

 

Протягом року:  
 

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року) 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Узагальнення і 

систематизація 

навчального 

матеріалу за 

2-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  

 

Презентація: 

 http://svitppt.com.ua/mate

matika/geometrichni-

figuri1.html  

 http://svitppt.com.ua/geom

etriya/geometrichni-

figuri.html  

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=dSWJYTKTl9A  

 https://www.youtube.com/

watch?v=rqzdGtM4zyI  

 https://www.youtube.com/

watch?v=tQ3T0lp8oYI  

 https://www.youtube.com/

watch?v=_aGb0BNYxHY  

 https://www.youtube.com/

watch?v=mdxEiKlEU7g  

2 Кути  

 

 Кути многокутника. Кут.  

 Прямий кут. Непрямі кути. 

 Побудова прямого кута на 

аркуші в клітинку. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=ON2BFWzIgi0  

 

3 Ламана 

 
 Ламана, ланки ламаної.  

 Довжина ламаної. 

 

 https://www.youtube.com/

watch?v=C9vpZZ3IqOg  

https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://naurok.com.ua/ponyattya-chastini-utvorennya-chastin-sposobom-dilennya-cilogo-na-rivni-chastini-y-vidilennya-odnie-z-nih-ponyattya-pro-drib-chiselnik-i-znamennik-drobu-znahodzhennya-chastini-vid-chisl-28160.html
https://www.youtube.com/watch?v=sE3KK9a2yAM
https://www.youtube.com/watch?v=sE3KK9a2yAM
https://www.youtube.com/watch?v=tNjtD1qUb-I
https://www.youtube.com/watch?v=tNjtD1qUb-I
https://www.youtube.com/watch?v=CYIVb5II3H8
https://www.youtube.com/watch?v=CYIVb5II3H8
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
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/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
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 https://www.youtube.com/

watch?v=V38UblPuo_4  

4 Многокутник  

 
 Многокутник та його 

елементи: вершини, сторони, 

кути.  

 Позначення геометричних 

фігур буквами латинського 

алфавіту. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=1LDBA2gFhS8   

 

 

 

5 Прямокутник  
 

 Прямокутник та його 

елементи. 

 Властивість протилежних 

сторін прямокутника.  

 Квадрат. 

 Побудова прямокутника, 

квадрата  

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=9Sk_fncZoR4  

 

6 Коло і круг 
 

 Коло, круг та їх елементи: 

центр, радіус, діаметр  

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=e_r86ld_4so 

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. 

Конспект: 

 http://metodikaomio.blogs

pot.com/p/blog-

page_83.html 

 https://studfiles.net/previe

w/5721155/  

 https://studfiles.net/previe

w/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 

2-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 

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=fSGwrAoLXeM  

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

pedagogika_metoduka_vu

kladanny/referat/4059 

 

Теорія та тренування: 

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

matematika/3-

klas/triznachni-chisla-

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
https://www.youtube.com/watch?v=e_r86ld_4so
https://www.youtube.com/watch?v=e_r86ld_4so
http://metodikaomio.blogspot.com/p/blog-page_83.html
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
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/zv-iazok-mizh-velichinami-17467
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/zv-iazok-mizh-velichinami-17467
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/zv-iazok-mizh-velichinami-17467
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 ( грн, к.); поняття «монета» і 

«копійка». 

 час (рік, місяць, доба, година, 

хвилина) та скорочене 

позначення години і хвилини 

(год, хв ); 

 необхідні вимірювальні 

прилади (лінійка, термометр, 

годинник, мензурка) 

нестандартні мірки / підручні 

засоби (стрічка, сірникова 

коробка, пісковий годинник, 

склянка, ложка тощо) 

17460/zv-iazok-mizh-

velichinami-17467  

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 

Відео: 

 https://www.youtube.com/

watch?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/

watch?v=bPwSEXOWAp

s  

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/

watch?v=5LwdCA20Bpc  

 https://www.youtube.com/

watch?v=ElbpVlqahsI  

 https://www.youtube.com/

watch?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/

watch?v=59g_6Tt7Eg8  

 https://www.youtube.com/

watch?v=vF2mYW55EL

Q  

6 Периметр  

многокутника 

 

Периметр многокутника.  

Правило знаходження периметра 

прямокутника, квадрата 

 https://www.youtube.com/

watch?v=9Sk_fncZoR4  

 https://www.youtube.com/

watch?v=jAh9IL-BpJs  

Сюжетні задачі  (протягом року) 

https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/zv-iazok-mizh-velichinami-17467
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/zv-iazok-mizh-velichinami-17467
https://www.youtube.com/watch?v=IUzbuET5gZw
https://www.youtube.com/watch?v=IUzbuET5gZw
https://www.youtube.com/watch?v=bPwSEXOWAps
https://www.youtube.com/watch?v=bPwSEXOWAps
https://www.youtube.com/watch?v=bPwSEXOWAps
https://www.youtube.com/watch?v=5LwdCA20Bpc
https://www.youtube.com/watch?v=5LwdCA20Bpc
https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI
https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI
https://www.youtube.com/watch?v=pJW62mAw_ys
https://www.youtube.com/watch?v=pJW62mAw_ys
https://www.youtube.com/watch?v=59g_6Tt7Eg8
https://www.youtube.com/watch?v=59g_6Tt7Eg8
https://www.youtube.com/watch?v=vF2mYW55ELQ
https://www.youtube.com/watch?v=vF2mYW55ELQ
https://www.youtube.com/watch?v=vF2mYW55ELQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Sk_fncZoR4
https://www.youtube.com/watch?v=9Sk_fncZoR4
https://www.youtube.com/watch?v=jAh9IL-BpJs
https://www.youtube.com/watch?v=jAh9IL-BpJs
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1 Узагальнення і 

систематизація 

навчального 

матеріалу за  

2-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/

watch?v=NhsCRrPHEDs  

 ukr.theewc.org/download/

file/1807   

 https://www.youtube.com/

watch?v=SEJeK7A5BcM  

 https://www.youtube.com/

watch?v=Gs5DKrqPXq8  

 https://www.youtube.com/

watch?v=7R5efIo8KHo   

 

 

 

 

 

 

 

Конспект: 

 https://studopedia.com.ua/

1_212137_II-zadachi-na-

zbilshennya-

zmenshennya-chisla-na-

dekilka-odinits-u-

pryamiy-i-nepryamiy-

form.html  

 http://ukped.com/matemat

yka/5110-metodyka-

roboty-z-prostymy-

vydamy-zadach-u-

pochatkovomu-kursi-

matematyky.html  

 https://studfiles.net/previe

w/5720840/page:43/  

 

 

 https://studfiles.net/previe

w/5720840/page:44/  

 https://studfiles.net/previe

w/5720840/page:46/  

  

 

2 Прості задачі  

 

 поняття про те, що один і той 

самий вираз може бути 

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); 

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    

 

https://www.youtube.com/watch?v=NhsCRrPHEDs
https://www.youtube.com/watch?v=NhsCRrPHEDs
https://www.youtube.com/watch?v=SEJeK7A5BcM
https://www.youtube.com/watch?v=SEJeK7A5BcM
https://www.youtube.com/watch?v=Gs5DKrqPXq8
https://www.youtube.com/watch?v=Gs5DKrqPXq8
https://www.youtube.com/watch?v=7R5efIo8KHo
https://www.youtube.com/watch?v=7R5efIo8KHo
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
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
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
https://studopedia.com.ua/1_212137_II-zadachi-na-zbilshennya-zmenshennya-chisla-na-dekilka-odinits-u-pryamiy-i-nepryamiy-form.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/5110-metodyka-roboty-z-prostymy-vydamy-zadach-u-pochatkovomu-kursi-matematyky.html
http://ukped.com/matematyka/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:43/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:44/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
https://studfiles.net/preview/5720840/page:46/
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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. 

Розвиток логічного мислення та 

просторових відношень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПІВБЕСІДА ЗА ІІ СЕМЕСТР 
 

Конспект уроку: 

 https://vseosvita.ua/library

/zaleznist-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/nest

andartni-zadachi-z-

matematiki-2-klas-

15206.html  

 https://naurok.com.ua/kon

spekt-uroku-z-matematiki-

dlya-1-klasu-na-temu-

zadachi-na-

konstruyuvannya-

geometrichnih-figur-

povtorennya-vivchenogo-

uzagalnennya-i-

sistematizaciya-

55213.html  

 http://www.osvitaua.com/

2017/04/dfg-2017-002/  

https://vseosvita.ua/library/zaleznist-rezultatu-mnozenna-i-dilenna-vid-zmini-odnogo-z-komponentiv-pri-stalomu-insomu-znahodzenna-znacen-viraziv-z-duzkami-tvorca-robota-nad-zadace-31219.html
https://vseosvita.ua/library/zaleznist-rezultatu-mnozenna-i-dilenna-vid-zmini-odnogo-z-komponentiv-pri-stalomu-insomu-znahodzenna-znacen-viraziv-z-duzkami-tvorca-robota-nad-zadace-31219.html
https://vseosvita.ua/library/zaleznist-rezultatu-mnozenna-i-dilenna-vid-zmini-odnogo-z-komponentiv-pri-stalomu-insomu-znahodzenna-znacen-viraziv-z-duzkami-tvorca-robota-nad-zadace-31219.html
https://vseosvita.ua/library/zaleznist-rezultatu-mnozenna-i-dilenna-vid-zmini-odnogo-z-komponentiv-pri-stalomu-insomu-znahodzenna-znacen-viraziv-z-duzkami-tvorca-robota-nad-zadace-31219.html
https://vseosvita.ua/library/zaleznist-rezultatu-mnozenna-i-dilenna-vid-zmini-odnogo-z-komponentiv-pri-stalomu-insomu-znahodzenna-znacen-viraziv-z-duzkami-tvorca-robota-nad-zadace-31219.html
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