
 

 

 

 

ПІДРУЧНИКИ: 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

МАТЕМАТИКА 

6 КЛАС 

Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
/ Тарасенкова Н. А., Богатирьова І.М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.— Київ : 

Видавничий дім «Освіта», 2014. Підручник 

Математика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

/ Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір, М. С.— Харків : Видавництво «Гімназія», 

2014. Підручник 

Математика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

/ Істер О. С. — Київ: Видавництво « Генеза», 2014. Підручник 

Збірник: 

Збірник задач і контрольних робіт Збірник 

Додаткові матеріали можна знайти за посиланнями: Інтерактивне навчання, 

 Довідник,  Головоломки,  Відеоуроки. 

І семестр 

 Семестрова контрольна робота №1 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Подільність 

натуральних 

чисел 

Дільники і кратні натурального числа. 
Прості 
та складені числа. 
Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. 
Розкладання чисел на прості множники. 
Найбільший спільний дільник. Взаємно 
прості числа. 
Найменше спільне кратне. 

Відео- знаходження НСД і 
НСК 
https:відео 

2 Звичайні 

дроби 

Основна властивість дробу. Скорочення 
дробу. 
Зведення дробів до спільного знаменника. 
Найменший спільний знаменник дробів. 
Порівняння дробів. 
Додавання і віднімання дробів. 
Множення і ділення дробів 

Відео – скорочення дробів 
https:відео 
Відео - зведення дробів до 
спільного знаменника 
https:відео 
Відео – додавання дробів з 
різними знаменниками 
https:відео 

3 Відношення 

і пропорції 

Відношення та його властивості. 

Пропорція та її властивості. 

Пряма та обернена пропорційні залежності. 

Поділ числа у даному відношенні. 

Масштаб. Відсоткове відношення двох 

чисел. 
Відсоткові розрахунки. 

Відео – розв’язування 

пропорцій https:відео 
Відео – поділ числа у 
заданому відношенні 
https:відео 

https://pidruchnyk.com.ua/525-matematika-tarasenkova-bogatirova-6-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/564-matematika-6klas-merzlyak-2014.html
https://pidruchnyk.com.ua/514-matematika-ster-6-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/577-matematika-zbirnik-6klas-2014.html
http://formula.co.ua/uk/category/puzzles
https://www.youtube.com/watch?v=doXI-qrO9KY
https://www.youtube.com/watch?v=MIjhtOETJD0
https://www.youtube.com/watch?v=joKGFx2K1bI
https://www.youtube.com/watch?v=fSmMFA8eGk0
https://www.youtube.com/watch?v=f3qHgvhfjKk
https://www.youtube.com/watch?v=sSzTwwfaB2k


  Коло. Довжина кола. Круг. Площа 

круга. Круговий сектор. 

Стовпчасті та кругові діаграми. 

Відео – довжина кола 
https:відео 
Відео – площа круга 
https:відео 

ІІ семестр 

 Семестрова контрольна робота №2 
 

 № Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Раціональні 

числа та дії з 

ними 

Додатні та від'ємні числа. Число нуль. 
Координатна пряма. 
Протилежні числа. Модуль числа. 
Цілі числа. Раціональні числа. 
Порівняння раціональних чисел. 
Додавання раціональних чисел. Властивості 
додавання. 
Віднімання раціональних чисел. 
Множення раціональних чисел. Властивості 
множення раціональних чисел. 
Ділення раціональних чисел. 

Відео – додавання і 

віднімання з 

від’ємними числами 
https:відео 

Відео – множення і 

ділення від’ємних 

чисел https:відео 

5 Вирази і 

рівняння 

Рівняння. Основні властивості рівнянь. 
Застосування рівнянь до розв’язування задач. 

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх 
побудова за допомогою лінійки і косинця. 
Координатна площина. 
Графіки залежностей між величинами. 

Відео – розв’язування 

задач за допомогою 

рівнянь https:відео 
Відео – координатна 
площина https:відео 

 РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

-  складання конспекту; 

-  виконання вправ, завдань за темою 

https://www.youtube.com/watch?v=qVzOKhnYpfs
https://www.youtube.com/watch?v=wu8Bw4liZAM
https://www.youtube.com/watch?v=QbaC8s6_Hic
https://www.youtube.com/watch?v=AUJubezVDoM
https://www.youtube.com/watch?v=vA98L7iJMzg
https://www.youtube.com/watch?v=BwK4z3KHNBs
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