
Програма самостійної роботи 

з математики 

5 клас 

Підручники: 

     Математика : підруч. для 5 класу загальноосвітн. навч. закл. /Мерзляк, А. Г.,    

Полонський В. Б.,     Якір М. С. (2018) Підручник 

Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Істер О. С. (2018) 

Підручник 

Збірник: 

Збірник задач і контрольних робіт. Збірник 

Програма самостійної роботи спланована згідно підручника Математика 5 

клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Мерзляк А. Г., 

Полонський В. Б., Якір М. С., 2018 р. 

 

Відеоуроки: https:Топшкола,     уроки5клас 

 

І семестр 

Семестрова контрольна робота №1 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І 

ВЕЛИЧИНИ 

1.1 Натуральні 

числа. 

Геометричні 

фігури і 

величини 

Натуральні числа. Число нуль. 
Цифри. Десятковий запис натуральних 

чисел. 

  Порівняння натуральних чисел. 

Відрізок. Довжина відрізка. 

Площина. Пряма. Промінь. Шкала. 

Координатний промінь. 

 

Відео – відрізок 
https:відео     

Відео 

координатна 

площина 
https:відео  

1.2 Додавання і 

віднімання 

натуральних 

чисел. 

Геометричні 

фігури 

Додавання натуральних чисел. 

Властивості додавання.  

Віднімання натуральних чисел. 

Числові вирази. Буквені вирази та 

формули. 
Рівняння. 
Кут та його градусна міра. Види кутів. 
Многокутники. Рівні фігури. 
Трикутник та його периметр. Види 
трикутників за кутами. 

Відео – 

властивості 

додавання 
https:відео 

Відео – кути 
https:відео 
Відео – трикутники 
https:відео 

http://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/843
http://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/731
https://4book.org/uchebniki-ukraina/5-klass/1148-matematika-zbirnik-zadach-5-klas-merzlyak-2013
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2LBREMHbTrnPJck1ZA5dswfkklw
https://www.youtube.com/watch?v=jg8dVQ37jG4
https://www.youtube.com/watch?v=HTdNxuDyJvg
https://www.youtube.com/watch?v=NjUAmEEMc4Q
https://www.youtube.com/watch?v=olRgqRYcMbw


Прямокутник. Квадрат. Периметр 
  прямокутника і квадрата. 

1.3 Множення і 

ділення 

натуральних 

чисел. Площа і 

об’єм 

Множення. Переставна, сполучна і 

розподільна властивість множення. 

Ділення. Ділення з остачею. 

Квадрат і куб натурального числа. Площа. 

Площа прямокутника і квадрата. 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. 
Піраміда. 

  Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. 

Відео – ділення з 

остачею 
https:відео 

 

ІІ семестр 

Семестрова контрольна робота №2 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

2 Дробові числа і дії з ними 

2.1 Звичайні дроби та 

дії з ними 

Звичайні дроби. 
Правильні і неправильні дроби. 
Порівняння звичайних дробів з 
однаковими знаменниками. 
Додавання і віднімання звичайних 
дробів з однаковими знаменниками 
Звичайні дроби і ділення 
натуральних 
чисел. Мішані числа. 

Відео  - дод. і відн. 

дробів з однак знам 
 https:відео 

2.2 Десяткові числа та 

дії з ними. 

Відсотки. Середнє 

арифметичне. 

Десятковий дріб. Запис 

десяткових дробів. 

Порівняння десяткових 

дробів. Округлення 

десяткових дробів. Додавання 

і віднімання десяткових 

дробів. 

Множення десяткових дробів. 

Відсотки. Знаходження 

відсотків від числа. 

Знаходження числа за його 

відсотком. 
Середнє арифметичне. Середнє 

   значення величин. 

Відео – властивості 

множення 

десяткових дробів 
https:відео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1xMQQVjabo
https://www.youtube.com/watch?v=nnA2cXcpJXI
https://www.youtube.com/watch?v=Y2l2tQWW5L8

