
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
 

МАТЕМАТИКА 
 

4 КЛАС 
 

(«Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
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І СЕМЕСТР 

№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

1. Повторення вивченого матеріалу 

за 3 клас 

Таблиці множення і ділення 

Вирази та нерівності зі змінними 

Рівняння 

Усне додавання і віднімання в межах 1000 

Усне ділення і множення в межах 1000 

Ділення з остачею 

Письмове додавання і віднімання в межах 1000 

Дроби 

 

 

Математика, підруч. для 

4 класу С. Логачевська.  

Ч.1 ст.4-21 

https://www.youtube.com/

watch?v=OcsQOYwrhLI 

https://www.youtube.com/

watch?v=orChYVKqoec 

https://www.youtube.com/

watch?v=pXT6HK3T9qA 

https://www.youtube.com/

watch?v=bXPptObCw78 

https://www.youtube.com/

watch?v=oPXUQ8lx-T8 

 

 

 

https://portfel.info/load/4_klas/matematika/logachevska_2021_rik_chastina_1/190-1-0-26340
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https://www.youtube.com/watch?v=OcsQOYwrhLI
https://www.youtube.com/watch?v=OcsQOYwrhLI
https://www.youtube.com/watch?v=orChYVKqoec
https://www.youtube.com/watch?v=orChYVKqoec
https://www.youtube.com/watch?v=pXT6HK3T9qA
https://www.youtube.com/watch?v=pXT6HK3T9qA
https://www.youtube.com/watch?v=bXPptObCw78
https://www.youtube.com/watch?v=bXPptObCw78
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https://www.youtube.com/watch?v=oPXUQ8lx-T8


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

2.  Багатоцифрові числа. Додавання і 

віднімання 

 

Десяткова система числення. Утворення 

розрядних одиниць 

Класи чисел. Читання і запис багатоцифрових 

чисел 

Утворення багатоцифрових чисел 

Порівняння багатоцифрових чисел 

Додавання і віднімання круглих багатоцифрових 

чисел 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел на 

основі розрядного складу числа 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел 

способом округлення 

Письмове додавання і віднімання без переходу 

через розряд 

Перевірка дій додавання і віднімання 

Письмове додавання і віднімання з переходом 

через розряд 

Письмове віднімання: вирази виду 4000 – 7, 4000 

– 364 

Письмове віднімання: вирази виду 3005 – 46, 

3050 – 72, 5006 – 128, 5060 – 487 

Письмове додавання трьох багатоцифрових 

чисел 
 

Математика, підруч. для 

4 класу С. Логачевська.  

Ч.1 ст.23-64 

https://www.youtube.com/

watch?v=9pVAVejnXjQ 

https://www.youtube.com/

watch?v=wMb6eicwNRo 

https://www.youtube.com/

watch?v=BBn3koLSyMw 

https://www.youtube.com/

watch?v=VdCzhb-s6RQ 

https://www.youtube.com/

watch?v=fG2ZOk0hPpg 

https://www.youtube.com/

watch?v=SwRGPXa0ePc 

https://www.youtube.com/

watch?v=MXrRzlYsmvo 
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№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

3. Величини Довжина. Додавання і віднімання іменованих 

чисел 

Віднімання іменованих чисел: вирази виду 4 м – 

37 см 

Маса. Додавання і віднімання іменованих чисел 

Час. Додавання іменованих чисел 

Час. Віднімання іменованих чисел 

Задачі на обчислення часу в межах століття 

Швидкість. Час. Відстань. Задачі на знаходження 

швидкості руху 

Задачі на знаходження відстані 

Задачі на знаходження часу руху 

Розв’язування задач на рух та обернених до них 

задач 

Календар 

Задачі на одночасний рух назустріч одне одному 

Задачі на одночасний рух у протилежних 

напрямках 

Задачі на рух в одному напрямку 
 

Математика, підруч. для 

4 класу С. Логачевська.  

Ч.1 ст.66-110 

https://www.youtube.com/

watch?v=bR_iXlkL4J8 

https://www.youtube.com/

watch?v=O_hBPx1GFoI 

https://www.youtube.com/

watch?v=28y_UUMlXtM 

https://www.youtube.com/

watch?v=8kkZc7W_aCo 

https://www.youtube.com/

watch?v=9sv-c8ynL_Y 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uSKkY3or1WU 

https://www.youtube.com/

watch?v=uSKkY3or1WU 

https://www.youtube.com/

watch?v=POzupYh7azs 

https://www.youtube.com/

watch?v=6M7FmQAr7oc 

https://www.youtube.com/

watch?v=F5ko3gTX4c8 

https://www.youtube.com/

watch?v=mfZb_hoYJ98 

https://www.youtube.com/

watch?v=IFn8azStDZY 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bR_iXlkL4J8
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https://www.youtube.com/watch?v=mfZb_hoYJ98
https://www.youtube.com/watch?v=IFn8azStDZY
https://www.youtube.com/watch?v=IFn8azStDZY


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

ІІ СЕМЕСТР 
4. Письмове множення і ділення 

багатоцифрових чисел на 

одноцифрові та круглі числа 

 

Закони множення і властивості ділення 

Розв’язування різними способами задач на подвійне 

зведення до одиниці 

Розв’язування задач різними способами на 

знаходження четвертого пропорційного 

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове 

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове 

Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові 

числа: вирази виду 3064 ⋅ 5 

Множення круглих багатоцифрових чисел на 

одноцифрові 

Множення іменованих чисел 

Ділення круглих багатоцифрових чисел на 

одноцифрові 

Ділення з остачею багатоцифрових чисел на круглі 

числа 

Ділення іменованих чисел. Ділення багатоцифрових 

чисел на одноцифрові, коли в частці одержуємо нуль 

одиниць в одному з розрядів 

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями 

та обернені до них 

Площа. Одиниці вимірювання площі 

Обчислення площі квадрата і прямокутника 

Задачі на обчислення площі 

Обчислення площі за допомогою палетки 

Множення багатоцифрових чисел на круглі числа 

Ділення багатоцифрових круглих чисел на круглі 

числа 
 

Математика, підруч. для 

4 класу С. Логачевська.  

Ч.2 ст. 4-52 

https://www.youtube.com/

watch?v=syJ1r7nOuSc 

https://www.youtube.com/

watch?v=TGLRD6gtOuM 

https://www.youtube.com/

watch?v=oQhaunJJHrk 

https://www.youtube.com/

watch?v=TGLRD6gtOuM

&t=12s 

https://www.youtube.com/

watch?v=2i3CsaS3jw4 

https://www.youtube.com/

watch?v=FkogSsCLoM4 

https://www.youtube.com/

watch?v=QtMrEF26WXs 

https://www.youtube.com/

watch?v=wWI6Fj9Tquw 

https://www.youtube.com/

watch?v=P1cFfyM0Msc 

https://www.youtube.com/

watch?v=1h6I4Anb2kU 

https://www.youtube.com/

watch?v=gJ8fAFvDrRQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=syJ1r7nOuSc
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https://www.youtube.com/watch?v=2i3CsaS3jw4
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https://www.youtube.com/watch?v=FkogSsCLoM4
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https://www.youtube.com/watch?v=QtMrEF26WXs
https://www.youtube.com/watch?v=wWI6Fj9Tquw
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https://www.youtube.com/watch?v=P1cFfyM0Msc
https://www.youtube.com/watch?v=P1cFfyM0Msc
https://www.youtube.com/watch?v=1h6I4Anb2kU
https://www.youtube.com/watch?v=1h6I4Anb2kU
https://www.youtube.com/watch?v=gJ8fAFvDrRQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJ8fAFvDrRQ


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

5. Дроби. Письмове множення і 

ділення багатоцифрових чисел на 

двоцифрові і трицифрові числа 

 

Знаходження дробу від числа 

Складені задачі на знаходження дробу від числа 

Знаходження числа за значенням його дробу 

Складені задачі на знаходження числа за 

значенням його дробу 

Множення двоцифрових чисел 

Задачі на пропорційне ділення 

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові 

Множення чисел: вирази виду 5307 ⋅ 26 

Множення на трицифрове число 

Множення на трицифрове число з нулем у 

розряді десятків 

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові 

Ускладнені задачі на пропорційне ділення 

Множення круглих багатоцифрових чисел на 

двоцифрові 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові 

Ділення на двоцифрове число, коли частка 

містить нуль одиниць 

Ділення багатоцифрових чисел з остачею 

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові 

Множення і ділення іменованих чисел на 

двоцифрові числа 

Задачі на залежність результату дії від зміни 

компонента 

Геометричні площинні фігури 

 

Математика, підруч. для 

4 класу С. Логачевська.  

Ч.2 ст.54-110 

https://www.youtube.com/

watch?v=euGhx2Rf9S8 

https://www.youtube.com/

watch?v=D6sjn9LuHbk 

https://www.youtube.com/

watch?v=9v1_amXUh04 

https://www.youtube.com/

watch?v=22MvfGnsqlY 

https://www.youtube.com/

watch?v=Om8v92Cxx5c 

https://www.youtube.com/

watch?v=8Aa8xTAamIU 

https://www.youtube.com/

watch?v=0MJB9VaxFho 

https://www.youtube.com/

watch?v=LcUBIcY-utE 

https://www.youtube.com/

watch?v=B89NzTgOrGc 

https://www.youtube.com/

watch?v=adQf644ZXNU 

https://www.youtube.com/

watch?v=hkusRz_LjPk 

https://www.youtube.com/

watch?v=ipLzzbA9HDg 

https://www.youtube.com/

watch?v=XLFLsH_fHi8 
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