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Розділ і. Узагальнення й систематизація  
навчального матеріалУ за 3 клас

Урок №  1 (ч. 1, с. 4–5)

Тема. Нумерація трицифрових чисел

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання і вміння учнів 
щодо нумерації трицифрових чисел.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y знання учнів про послідовність чисел 
у натуральному ряді, двоцифрові та три
цифрові числа;

завдання № 1

 y розрядні одиниці; завдання № 2
 y  спосіб утворення трицифрових чисел із 
кількох сотень, десятків та одиниць, по
зиційний принцип запису чисел;

завдання № 3

 y розрядний склад числа; завдання № 4
 y  вміння подавати число у вигляді суми 
розрядних доданків.

завдання № 5, 6

Ознайомити учнів з іншим способом по
дання суми розрядних доданків.

завдання № 5, 6

Актуалізувати:
 y вміння замінювати суму розрядних до
данків трицифровим числом;

[2] с. 1, завдан-
ня № 1

 y  поняття наступного й попереднього чи
сел та способи одержання чисел із на
ступного та попереднього;

завдання № 7; [2]: 
с. 1, завдання № 2

 y  вміння характеризувати числа: вид 
числа, якими цифрами позначається, 
їх значення у записі числа; знання де
сяткового складу числа; вміння подавати 
числа у вигляді суми розрядних додан
ків; знання способів одержання числа;

завдання № 8
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

 y прийоми додавання й віднімання на 
підставі нумерації трицифрових чисел: 
додавання та віднімання числа 1; до
давання та віднімання на підставі роз
рядного складу числа;

завдання № 11

 y способи порівняння чисел. [2]: с. 1, завдан-
ня № 3

Розвивати логічне, варіативне мислення 
учнів.

завдання № 9, 10

Очікувані результати: учні повинні знати назви чисел у межах 1000, 
місце числа в натуральному ряді; визначати розрядний склад 
числа; заміняти число сумою розрядних доданків; порівнювати 
числа в межах 1000; виконувати дії додавання й віднімання 
трицифрових чисел на основі нумерації.

Урок №  2 (ч. 1, с. 6–7)
Тема. арифметичНі дії додаваННя і  відНімаННя, 

мНожеННя і ділеННя

Мета уроку: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів 
щодо знання сутності арифметичних дій додавання й віднімання, 
множення й ділення, законів та властивостей арифметичних дій.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:

 y поняття про арифметичні дії; форзаци підручника;

 y  розуміння сполучного закону додавання 
(правила додавання суми до числа) та 
сполучного закону множення (правило 
множення числа на добуток) і можливос
тей їх застосування в обчисленнях сум 
і різниць, наголосити на теоретичній 
основі зазначених прийомів обчислення;

завдання № 1
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Продовження таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

 y  розуміння розподільного закону множен
ня (правила множення числа на суму) 
відносно додавання та можливості його 
застосування при усному множенні на 
двоцифрове число; вміння застосовувати 
усні прийоми множення на двоцифрове 
число на підставі розподільного й спо
лучного законів множення; наголосити 
на теоретичній основі зазначених при
йомів обчислення;

завдання № 2

 y  вміння застосовувати прийоми усного 
ділення на двоцифрове число: на підста
ві конкретного змісту дії ділення з ви
користанням прикидки цифри частки; 
прийом послідовного ділення на підста
ві правила ділення числа на добуток; 
знання правила ділення суми на число 
(розподільний закон ділення відносно 
додавання); наголосити на теоретичній 
основі зазначених прийомів обчислення;

завдання № 3

 y  розуміння переставного й сполучного 
законів додавання і множення, правил 
віднімання числа від суми, додавання 
суми до числа, додавання числа до суми 
та їх застосування в обчисленнях;

завдання № 4; [2]: 
с. 1, завдання № 1

 y  вміння виконувати позатабличне мно
ження та ділення

завдання № 5; [2]: 
с. 2, завдання № 3, 
4

Продемонструвати можливості застосу
вання розподільного закону множення від
носно додавання й віднімання (правила 
множення числа на суму та множення 
числа на різницю) для раціоналізації об
числень при множенні на 11, 101, 9, 99.

завдання № 6

Актуалізувати: способи перевірки правиль
ності виконання арифметичних дій;

[2]: с. 2, завдання 
№ 5
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

 y знання математичних структур простих 
задач на конкретний зміст дії множення, 
складених задач на знаходження суми 
і різницеве порівняння двох добутків.

завдання № 7; [2]: 
с. 2, завдання № 6

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 8

Очікувані результати: учні повинні володіти навичками усного додавання 
й віднімання, множення й ділення в межах 1000.

Урок №  3 (ч. 1, с. 8–9)

Тема. ЗалежНість реЗультатів арифметичНих дій  
від ЗміНи одНого З компоНеНтів

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання залежності суми 
від зміни одного з доданків, різниці — від зміни від’ємника або 
зменшуваного, добутку — від зміни одного з множників, част
ки — від зміни дільника або діленого.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі
Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y розуміння залежності результатів ариф
метичних дій від зміни одного з ком
понентів;

завдання № 1, 2

 y  вміння застосовувати прийом округлення 
при додаванні та відніманні; наголоси-
ти на теоретичній основі цього прийому 
обчислення; продемонструвати можли
вості застосування залежності значення 
добутку від зміни одного з множників 
при множенні на 5, 50, 25 і залежності 
значення частки від зміни дільника при 
діленні на 5 50, 25.

завдання № 3; [2]: 
с. 3, завдання № 1
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати: та закріпити вміння 
виконувати прийоми усного додавання 
й віднімання, множення й ділення.

завдання № 4; [2]: 
с. 3, завдання № 2

Актуалізувати: знання груп взаємо пов’я
заних величин; розуміння залежності 
загальної величини від зміни величини 
одиниці вимірювання або кількості (часу); 
вміння розв’язувати прості задачі, що міс
тять групу взаємопов’язаних величин.

завдання № 5, 6; 
[2]: с. 3, завдання 
№ 3, 4

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 7, 8

Очікувані результати: учні повинні вміти визначати залежність ре
зультатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів; 
розв’язувати прості задачі вивчених видів; розв’язувати складені 
задачі на знаходження суми, різницеве і кратне порівняння двох 
добутків та обернені до них.

Урок №  4 (ч. 1, с. 10–11)

Тема. прийоми додаваННя і відНімаННя в  межах 1000

Мета уроку: узагальнити й систематизувати вміння виконувати усні 
і письмові прийоми додавання й віднімання.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі
Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати: вміння виконувати усні 
прийоми додавання й віднімання в межах 
1000: додавання і віднімання частинами; 
додавання на підставі правила додавання 
числа до суми; віднімання на підставі пра
вила віднімання числа від суми; порозряд
ного додавання і віднімання; додавання 
і віднімання способом округлення; дода
вання і віднімання способом укрупнення 
розрядних одиниць.

завдання № 1; [2]: 
с. 4–5, завдання 
№ 1



8

Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Перенести: 
 y спосіб додавання та віднімання частина
ми на випадки додавання і віднімання 
трицифрових чисел;

завдання № 2

 y спосіб порозрядного додавання та від
німання — на випадки додавання і від
німання трицифрових чисел;

завдання № 3

 y  спосіб порозрядного додавання — на 
випадки обчислення більше ніж двох 
доданків;

завдання № 4

 y спосіб округлення — на випадки дода
вання і віднімання трицифрових чисел.

завдання № 5

Актуалізувати: 
 y прийом письмового додавання і відні
мання; перенести прийом письмового 
додавання на випадки додавання трьох 
і більше доданків;

завдання № 6; [2]: 
с. 5, завдання № 2

 y вміння розв’язувати складені задачі на 
знаходження суми, різницеве порівнян
ня двох добутків.

завдання № 7

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 8; [2]: 
с. 5, завдання № 3

Очікувані результати: учні повинні володіти навичками усного до
давання й віднімання в межах 1000; застосовувати алгоритми 
письмового додавання і віднімання; розв’язувати складені задачі 
на різницеве порівняння двох добутків та обернені до них. 

Розвиток компетентності: додавання трьох доданків.

Урок №  5 (ч. 1, с. 12–13)

Тема. прийоми усНого мНожеННя і ділеННя  
в  межах 1000

Мета уроку: узагальнити й систематизувати вміння виконувати при
йоми усного позатабличного множення й ділення.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.
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Дидактичні задачі
Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y вміння виконувати прийоми усного мно
ження і ділення в межах 1000; множен
ня й ділення на одноцифрове число;

завдання № 1, 2; 
[2]: с. 5–6, завдан-
ня № 1

 y  прийоми множення й ділення круглих 
чисел на одноцифрове способом укруп
нення розрядних одиниць і способом 
множення (ділення) добутку на число;

завдання № 3, 4; 
[2]: с. 6, завдання 
№ 2

 y  прийоми ділення на кругле число спо
собом укрупнення розрядних одиниць і 
способом послідовного ділення;

завдання № 4, 5; 
[2]: с. 6, завдання 
№ 3

 y  прийоми ділення на двоцифрове число 
способами добору і послідовного ділення.

завдання № 6, 7

Розвивати логічне мислення учнів. с. 25, завдання № 1

Очікувані результати: учні повинні володіти навичками усного мно
ження й ділення в межах 1000.

Урок №  6 (ч. 1, с. 14–15)

Тема. сюжетНі Задачі

Мета уроку: узагальнити й систематизувати навчальний досвід щодо 
розв’язування сюжетних задач.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі
Задача Завдання для реалізації задачі

Узагальнити й систематизувати зна-
ння про способи розв’язування та вміння 
розв’язувати задачі: 
 y на знаходження суми, різницеве або 
кратне порівняння двох часток та обер
нених до них;

завдання № 2

 y  на знаходження суми, різницеве чи крат
не порівняння двох добутків та оберне
них до них;

[2]: с. 7, завдання 
№ 1
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Закінчення таблиці

 y  на знаходження четвертого пропорцій
ного;

завдання № 1

 y на подвійне зведення до одиниці; завдання № 2, 4
 y на спільну роботу. завдання № 4

Актуалізувати: вміння застосовувати 
в обчисленнях правила множення та ді
лення з числами 0 та 1, ділення рівних 
чисел, множення та ділення на розрядну 
одиницю.

завдання № 3

Удосконалювати обчислювальні навички 
позатабличного множення та ділення.

завдання № 6

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 5

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати складені за
дачі на знаходження суми, різницеве і кратне порівняння двох 
добутків або часток та обернені до них; розпізнавати типи за
дач за їх істотними ознаками (без уживання назви типу задачі); 
здійснювати аналіз змісту задачі; використовувати схематичні 
рисунки, різні варіанти короткого запису задач (схеми, таблиці, 
креслення); моделювати описану в задачі ситуацію для спро
щення пошуку розв’язку задачі; складати план розв’язування 
задачі; пояснювати вибір дій; використовувати різні форми 
запису розв’язання задачі (за діями з поясненням або виразом); 
перевіряти правильність розв’язку задачі способом складання 
і розв’язування обернених задач, іншим способом розв’язування 
задачі; складати задачі за виразом, рисунком, схемою, а також 
аналогічні та обернені до розв’язаної; володіти навичками усно
го додавання й віднімання, множення й ділення в межах 1000.

Урок №  7 (ч. 1, с. 16–17)

Тема. ділеННя З остачею

Мета уроку: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів 
щодо ділення з остачею.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.
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Дидактичні задачі

Задача Завдання для реалізації задачі

Узагальнити й систематизувати уявлен
ня учнів щодо можливостей виконання 
арифметичних дій у розширеній множині 
натуральних чисел; звернути увагу учнів 
на те, що дію ділення націло не завжди 
можна виконати у розширеній множині 
натуральних чисел, а ділення з остачею 
(частковим видом якої є ділення наці
ло) — завжди.

завдання № 1

Актуалізувати:
 y розуміння сутності ділення з остачею; 
знання алгоритму ділення з остачею; 
знання про величину остачі та можли
ву кількість остач при діленні на деяке 
число;

завдання № 2

 y  спосіб перевірки ділення з остачею, вмін
ня виконувати ділення з остачею.

завдання № 2; 
[2]: с.8, завдання 
№ 1, 2

Узагальнити вміння застосовувати ал
горитм ділення з остачею для випадків, 
коли ділене менше за дільник.

завдання № 3

Продемонструвати можливість читання 
рівностей, що є перевіркою ділення з оста
чею, як власне ділення з остачею.

завдання № 4

Удосконалювати:
 y обчислювальні навички позатабличного 
множення та ділення;

завдання № 8

 y  вміння розв’язувати задачі на знахо
дження суми двох часток.

[2]: с. 8, завдання 
№ 3

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 6, 7

Очікувані результати:  учні повинні застосовувати алгоритм ділення 
з остачею; перевіряти правильність виконання ділення з оста
чею; розв’язувати складені задачі на знаходження суми часток 
та обернені до них.
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Урок №  8 (ч. 1, с. 18–19)

Тема. математичНі вираЗи

Мета уроку: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів 
щодо математичних виразів: числових і зі змінною; щодо обчис
лення значень виразів.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.
Дидактичні задачі

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати обчислювальні навички 
усного позатабличного множення та ді
лення.

[2]: с. 9, завдання 
№ 1

Актуалізувати:
 y знання про математичні вирази — чис
лові;

завдання № 1, 4

 y знання про вирази зі змінною; завдання № 4
 y вміння застосовувати правила визначен
ня порядку виконання дій у числових 
виразах на кілька арифметичних дій;

завдання № 2, 6, 7

 y знаходити значення виразів на кілька дій; завдання № 2
 y вміння порівнювати числові вирази спо
собом обчислення їх значень.

завдання № 3

Актуалізувати: розуміння залежності 
значення виразу зі змінною від числового 
значення змінної; вміння знаходити зна
чення виразів зі змінною при заданому 
значенні змінної.

завдання № 5

Удосконалювати вміння розв’язувати за-
дачі
 y на знаходження четвертого пропорційного; завдання № 9 (1)
 y на подвійне зведення до одиниці; завдання № 9 (2)
 y на спільну роботу. завдання № 9 (3)

Розвивати вміння працювати з даними. завдання № 11

Продемонструвати застосування законів 
арифметичних дій додавання і множення; 
правил арифметичних дій віднімання і ді
лення в обчисленнях значень числових 
виразів.

[2]: с. 9, завдання 
№ 2
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички.
 y ділення з остачею; [2]: с. 9, завдання 

№ 3
 y письмового додавання і віднімання. [2]: с. 9, завдання 

№ 4

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 8, 10

Очікувані результати: учні повинні обчислювати значення числових 
виразів на основі правила порядку виконання дій, числові зна
чення виразів зі змінною (змінними) при заданому її (їх) число
вому значенні; застосовувати алгоритми письмового додавання, 
віднімання, ділення з остачею; перевіряти правильність вико
нання арифметичної дії ділення з остачею; володіти навичками 
усного додавання й віднімання, множення й ділення в межах 
1000; розпізнавати тип задачі за її істотними ознаками (без 
уживання назви типу задачі); використовувати різні форми 
запису розв’язання задачі (за діями з поясненням або виразом); 
розуміти і використовувати у навчальних і життєвих ситуаці
ях інформацію з таблиць та лінійних діаграм; упорядковувати 
дані описаних подій.

Урок №  9 (ч. 1, с. 20–21)

Тема. рівНяННя. НерівНості Зі ЗміННою

Мета уроку: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів 
щодо рівнянь і нерівностей зі змінною, способів їх розв’язування.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення й ділення.

[2]: с. 10, завдання 
№ 1

Класифікувати записи на рівності та не
рівності зі змінною.

завдання № 1
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y розуміння таких понять, як «рівняння», 
«розв’язок рівняння», «розв’язати рів
няння», «нерівності зі змінною»; способу 
добору числа для розв’язування рівнянь 
та нерівностей;

завдання № 2

 y вміння розв’язувати рівняння на під
ставі правила знаходження невідомого 
компонента;

завдання № 3; [2]: 
с. 10, завдання № 2

 y вміння розв’язувати нерівності зі змін
ною способом зведення до рівняння (ра
ціональний добір розв’язків нерівностей).

завдання № 3; [2]: 
с. 10, завдання № 3

Узагальнити способи розв’язування рів
нянь на підставі властивостей рівності.

завдання № 4; [2]: 
с. 10, завдання № 4

Актуалізувати: вміння розв’язувати рів
няння, в яких праву частину або один 
із компонентів подано числовим виразом.

завдання № 6

Удосконалювати вміння:
 y розв’язувати нерівності зі змінною; завдання № 7
 y розв’язувати задачі; завдання № 8;
 y розв’язувати задачі, обернені до задач на 
знаходження суми двох добутків;

[2]: с. 10, завдання 
№ 5

 y навички ділення з остачею. [2]: с. 10, завдання 
№ 6

Розвивати:
 y вміння розв’язувати нерівності зі змін
ною логічним способом;

завдання № 5

 y логічне мислення учнів шляхом розгля
ду алгебраїчного методу розв’язування 
складених задач.

завдання № 8

Очікувані результати: учні повинні розв’язувати рівняння з однією 
змінною, у яких один компонент є числовим виразом; перевіряти 
правильність знаходження кореня рівняння; розуміти, що нерів
ність зі змінною може не мати розв’язків, мати один, кілька або 
безліч розв’язків; знаходити деякі розв’язки нерівності способом 
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добору; розв’язувати складені задачі на 2–4 дії (на знаходження 
суми, різницеве й кратне порівняння двох добутків або часток та 
обернені до них); володіти навичками усного додавання й від
німання, множення й ділення в межах 1000.

Урок №  10 (ч. 1, с. 22–23)

Тема. величиНи. частиНи величиН

Мета уроку: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів 
щодо частини величини, величин та одиниць їх вимірювання. 

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі
Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати: вміння застосовувати спо
сіб одержання частин цілого, поняття про 
чисельник та знаменник дробу.

завдання № 1; [2]: 
с. 11, завдання № 1

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про величини як загальні власти
вості об’єктів навколишнього світу, про 
процес вимірювання величин, одиниці 
вимірювання довжини, маси, місткості 
й часу та співвідношення між різними 
одиницями однієї величини.

завдання № 2

Актуалізувати: вміння замінювати скла
дене іменоване число простим, просте — 
складеним.

[2]: с. 11, завдання 
№ 2

Розвивати вміння працювати з даними. завдання № 2

Актуалізувати:
 y поняття про частини; завдання № 3
 y вміння порівнювати частини; завдання № 4; [2]: 

с. 11, завдання № 1
 y вміння застосовувати правила знахо
дження частини від цілого (числа) та 
знаходження цілого (числа) за величи
ною його частини.

завдання № 5
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати вміння розв’язувати 
складені задачі, які містять знаходження 
частини від числа.

завдання № 6; [2]: 
с. 11, завдання № 3

Розвивати логічне мислення учнів. с. 25, завдання 
№ 2, 3

Очікувані результати: учні повинні знати назви і позначення одиниць 
величин: довжини (мм, см, дм, м, км), маси (г, кг, ц, т), часу 
(с, хв, год), вартості (к., грн), співвідношення між одиницями 
довжини, маси, часу, грошовими одиницями; співвідносити оди
ниці вимірювання величин під час розв’язування пізнавальних 
і практично орієнтованих задач; перетворювати більші одиниці 
вимірювання величини на менші й навпаки; розуміти спосіб 
одержання частин від цілого (числа), значення чисельника і зна
менника дробу. 

Урок №  11 

КонтрольНа робота №  1

Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів: вмінь 
виконувати позатабличне множення і ділення чисел, додавати 
й віднімати круглі трицифрові числа, розв’язувати рівняння, за
дачі на подвійне зведення до одиниці та складати обернені до них.

Тип уроку: контролю навчальних досягнень.
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розділ іі 
Письмове множення і ділення

Урок №  12 (ч. 1, с. 26–27)

Тема. письмове мНожеННя

Мета уроку: формувати навички виконання письмового множення 
на одноцифрове число в межах 1000.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Дидактичні задачі 
Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення та ділення.

[2]: с. 12, завдання 
№ 1

Актуалізувати:
 y усні прийоми обчислень; завдання № 1
 y письмові прийоми додавання та відні
мання;

завдання № 2

 y розуміння суті арифметичної дії мно
ження.

завдання № 3

Мотивувати введення письмового при
йому множення та ознайомити з ним.

завдання № 4

Ознайомити з алгоритмом письмового 
множення на одноцифрове число, здійсни-
ти первинне закріплення цього прийому.

завдання № 5

Формувати вміння виконувати письмове 
множення на одноцифрове число
 y в матеріалізованій формі; [2]: с. 12, завдання 

№ 2
 y в описовомовленнєвій формі. завдання № 6

Удосконалювати:
 y вміння розв’язувати задачі шляхом зі
ставлення задач на знаходження четвер
того пропорційного та задач, обернених 
до задач на різницеве порівняння двох 
часток;

завдання № 7
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

 y навички ділення з остачею. [2]: с. 12, завдання 
№ 3

Розвивати логічне мислення учнів.. с. 25, завдання 
№ 3

Очікувані результати: учні повинні знати алгоритм письмового мно
ження двоцифрового та трицифрового чисел на одноцифрове, 
коментувати виконувані дії; розпізнавати задачу за її істотни
ми ознаками (без уживання назви типу задачі), застосовувати 
відповідний спосіб її розв’язування.

Урок №  13 (ч. 1, с. 28–29)

Тема. письмове мНожеННя

Мета уроку: формувати навички виконання письмового множення 
на одноцифрове число в межах 1000.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

Дидактичні задачі 

Завдання Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

[2]: с. 13, завдання 
№ 1

Зіставити усний та письмовий прийоми 
множення на одноцифрове число.

завдання № 1

Ознайомити зі способом письмового мно
ження одноцифрового числа на двоциф
рове та трицифрове числа шляхом пере
ставляння множників.

завдання № 2; [2]: 
с. 13, завдання № 2

Актуалізувати: правила множення та 
ділення з числами 0 і 1; ділення рівних 
чисел, множення і ділення на розрядну 
одиницю та вміння їх застосовувати в об
численнях.

завдання № 3, 4; 
[2]: с. 13, завдання 
№ 3
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Закінчення таблиці

Завдання Завдання для реалізації задачі

Перенести алгоритм письмового множен
ня на випадки обчислення, в яких перший 
множник містить нуль в середині запису; 
формувати вміння виконувати письмове 
множення на одноцифрове число.

завдання № 5

Удосконалювати:
 y вміння розв’язувати задачі на спіль
ну роботу шляхом зіставлення задач, 
в яких продуктивність спільної праці 
знаходять дією додавання, із задачами, 
в яких спільну продуктивність знахо
дять дією віднімання;

завдання № 6

 y навички ділення з остачею. завдання № 7

Актуалізувати: вміння застосовувати 
правило порядку виконання дій та зна
ходити значення числових математичних 
виразів на чотири дії.

завдання № 9

Удосконалювати вміння:
 y знаходити значення виразу зі змінною; завдання № 8; [2]: 

с. 13, завдання № 4
 y знаходити частину від числа та число 
за величиною його частини;

[2]: с. 13, завдання 
№ 5

 y виконувати арифметичні дії додавання 
та віднімання з іменованими числами.

[2]: с. 13, завдання 
№ 6

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 10

Очікувані результати: учні повинні розуміти алгоритм письмового мно
ження двоцифрового та трицифрового чисел на одноцифрове, за-
стосовувати його в обчисленнях під час множення одноцифрового 
числа на двоцифрове та трицифрове, а також множення, при 
якому трицифровий множник містить нуль в середині запису; 
розпізнавати задачу на спільну роботу за її істотними ознаками 
(без уживання назви типу задачі), застосовувати відповідний 
спосіб її розв’язування, розуміючи, у яких випадках продуктив
ність спільної праці знаходять дією додавання, а у яких — дією 
віднімання.
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Урок №  14 (ч. 1, с. 30–31)

Тема. Задачі На ЗНаходжеННя  
четвертого пропорційНого

Мета уроку: формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження 
четвертого пропорційного способом відношень.

Тип уроку: урокдослідження.

Дидактичні задачі 
Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення та ділення.

[2]: с. 14, завдання 
№ 1

Актуалізувати: вміння розв’язувати за
дачі на знаходження четвертого пропо
рційного способом знаходження однакової 
величини.

завдання № 1 (1)

Ознайомити зі способом відношень через 
створення і розв’язання проблемної ситуації.

завдання № 1 (2)

Дослідити задачі шляхом зміни:
 y ситуації в умові; завдання № 2
 y числових даних. завдання № 3

Узагальнити послідовність розв’язування 
задач на знаходження четвертого пропор
ційного способом відношень (ключем до 
розв’язання задачі є знаходження крат
ного відношення двох числових даних 
щодо однієї з величин і висновок щодо 
такого самого відношення між шуканим 
і числовим значенням іншої величини). 
Забезпечити первинне закріплення спо
собу відношень; дослідити умови засто
сування способу знаходження однакової 
величини під час розв’язання задач.

завдання № 4

Формувати навички письмового множен
ня на одноцифрове число.

завдання № 5

Удосконалювати:
 y навички ділення з остачею; завдання № 6; [2]: 

с. 14, завдання № 2
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Задача Завдання для реалізації задачі

 y вміння розв’язувати прості рівняння та 
рівняння, в яких праву частину або один 
із компонентів подано числовим виразом.

[2]: с. 14, завдання 
№ 3

Розвивати логічне мислення учнів. с. 71, завдання № 1

Очікувані результати: учні повинні розпізнавати задачу на знаходження 
четвертого пропорційного за її істотними ознаками (без уживання 
назви типу задачі); при розв’язуванні задач на знаходження чет
вертого пропорційного розуміти суть способу відношень, а також 
визначати, у яких випадках застосовують спосіб відношень, 
а у яких — спосіб знаходження однакової величини; розв’язувати 
задачі на знаходження четвертого пропорційного способом від
ношень під керівництвом вчителя, коментуючи виконувані дії; 
застосовувати в обчисленнях алгоритм письмового множення 
на одноцифрове число.

Урок №  15 (ч. 1, с. 32–33)

Тема. Задачі На ЗНаходжеННя  
четвертого пропорційНого

Мета уроку: формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження 
четвертого пропорційного способом відношень.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчислень. завдання № 1

Актуалізувати: застосування способу від
ношень під час розв’язування задач на зна
ходження четвертого пропорційного.

завдання № 2(1); 
[2]: с. 15, завдан-
ня № 1

Дослідити вплив зміни шуканого задачі 
на розв’язання, узагальнити застосування 
способу відношень.

завдання № 2 (2); 
[2]: с. 15, завдання 
№ 1

Застосувати спосіб відношень до розв’яз
ування задач на знаходження четвертого 
пропорційного.

завдання № 3
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Закінчення таблиці

Удосконалювати вміння:
 y розв’язувати складені задачі, що містять 
знаходження частини від невідомого чис
ла;

завдання № 4

 y обчислювати значення виразів на чотири 
дії;

завдання № 5

 y знаходити деякі розв’язки нерівності зі 
змінною;

завдання № 6

 y розв’язувати задачі на час, на роботу 
з даними.

завдання № 7

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 8

Очікувані результати: учні повинні розпізнавати задачі на знаходження 
четвертого пропорційного за їх істотними ознаками (без уживання 
назви типу задачі); розуміти спосіб відношень при розв’язуванні 
задач на знаходження четвертого пропорційного й застосовува-
ти його під час розв’язування задач; застосовувати алгоритм 
письмового множення двоцифрового та трицифрового чисел на 
одноцифрове з розгорнутим поясненням.

Урок №  16 (ч. 1, с. 34–35)

Тема. Задачі На ЗНаходжеННя  
четвертого пропорційНого

Мета уроку: узагальнити математичну структуру та способи розв’я
зування задач на знаходження четвертого пропорційного.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення та ділення.

[2]: с. 16, завдання 
№ 1

Актуалізувати: розуміння істотних ознак 
та двох способів розв’язування задач на 
знаходження четвертого пропорційного;

с. 34,  завдання 
№ 1
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Задача Завдання для реалізації задачі

узагальнити знання про математичну 
структуру задач на знаходження чет
вертого пропорційного та способи їх 
розв’язування — знаходження однакової 
величини та спосіб відношень.

Дослідити можливості застосування кожно
го із зазначених способів для розв’язування 
задач на знаходження четвертого пропор
ційного.

с. 35, завдання 
№ 1

Формувати вміння розв’язувати задачі на 
знаходження четвертого пропорційного спо
собом відношень.

[2]: с. 17, завдання 
№ 4

Удосконалювати:
 y вміння подавати трицифрове число у ви
гляді суми розрядних доданків;

завдання № 2

 y розуміння змісту арифметичної дії ділен
ня та способу перевірки правильності ви
конання арифметичної дії ділення.

завдання № 3

Узагальнити способи ділення на двоцифро
ве число: на підставі конкретного змісту дії 
ділення та способу послідовного ділення.

завдання № 4

Дослідити кількість цифр у значенні част
ки при діленні на одноцифрове число.

[2]: с. 16,  
завдання № 2

Удосконалювати навички ділення з оста
чею.

завдання № 5; [2]: 
с. 16, завдання № 3

Розвивати:
 y навички письмового множення на одно
цифрове число;

завдання № 6

 y логічне мислення учнів. завдання № 6 (ви
значення спільної 
властивості добут
ків та її дотриман
ня при зміні відпо
відних цифр); с. 71, 
завдання № 2
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Очікувані результати: учні повинні розпізнавати задачі на знахо
дження четвертого пропорційного за їх істотними ознаками (без 
уживання назви типу задачі); розуміти спосіб відношень при 
розв’язуванні задач на знаходження четвертого пропорційного; 
застосовувати його при розв’язуванні задач; аналізувати до
бутки; визначати спільну властивість і синтезувати власні 
варіанти першого множника під час письмового множення на 
одноцифрове число в межах 1000 (з умовою збереження визна
ченої закономірності).

Урок №  17 (ч. 1, с. 36–37)

Тема. письмове ділеННя  
На одНоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового ділення трицифрового 
числа на одноцифрове.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення та ділення.

[2]: с. 17, завдання 
№ 1

Актуалізувати: вміння подавати числа 
у вигляді суми розрядних доданків.

завдання № 1

Дослідити залежність між кількістю цифр 
значення частки та діленого під час ді
лення на одноцифрове число.

завдання № 2

Вчити визначати найвищий розряд та 
кількість цифр у записі значення частки 
шляхом з’ясування можливості ділення 
числа сотень на дільник, щоб одержати 
хоча б одну сотню.

завдання № 3
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Задача Завдання для реалізації задачі

Мотивувати введення письмового при
йому ділення на одноцифрове число; озна-
йомити: з письмовим діленням на одно
цифрове число, письмовим діленням у ви
падку, коли неповні ділені є розрядними 
доданками діленого, планом виконання 
письмового ділення на одноцифрове число 
у випадках, коли розрядні доданки є не
повними діленими

завдання № 4

Вчити виконувати дії письмового ділення 
в матеріалізованій формі:
 y за схемою; [2]: с. 17,  

завдання № 2
 y за планом із коментуванням. завдання № 5

Формувати вміння розв’язувати задачі на 
знаходження четвертого пропорційного 
(спосіб знаходження однакової величини).

завдання № 6 (1)

Дослідити, як вплине на розв’язування 
задачі зміна її умови на знаходження чет
вертого пропорційного; Розвивати логічне 
мислення учнів. під час розв’язання задач 
алгебраїчним методом. 

завдання № 6 (2)

Удосконалювати вміння
 y розв’язувати складені задачі, що містять 
знаходження частини від відомого числа;

завдання № 7

 y знаходити значення виразів на чотири 
дії.

завдання № 8

Розвивати логічне мислення учнів. с. 71,  
завдання № 3

Очікувані результати: учні повинні знати план виконання письмового 
ділення на одноцифрове число, коли розрядні доданки є непов
ними діленими; вміти розв’язувати задачі на знаходження чет
вертого пропорційного двома способами: способом знаходження 
однакової величини та способом відношень.
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Урок №  18 (ч. 1, с. 38–39)

Тема. письмове ділеННя На одНоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового ділення трицифрового 
числа на одноцифрове.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення та ділення.

[2]: с. 18, завдання 
№ 1

Актуалізувати:
 y навички ділення з остачею; завдання № 1
 y знання плану письмового ділення на од
ноцифрове число у випадку, коли роз
рядні доданки є неповними діленими. 

завдання № 2

Ознайомити з випадками письмового ді
лення на одноцифрове число, коли третє 
неповне ділене утворюється з остачі та 
одиниць діленого; з алгоритмом утворення 
неповного діленого з остачі та одиниць 
певного розряду діленого.

завдання № 3

Формувати вміння виконувати дії пись-
мового ділення:
 y у матеріалізованій формі; [2]: с. 18, завдання 

№ 2
 y в описовомовленнєвій формі. завдання № 4

Формувати навички письмового множення 
на одноцифрове число під час перевірки пра
вильності виконання дії письмового ділення.

[2]: с. 18, завдання 
№ 2

Узагальнити спосіб відношень під час 
розв’язування задач на знаходження чет
вертого пропорційного, в яких однаковою 
величиною є кількість або час.

завдання № 5

Удосконалювати вміння розв’язувати про
сті рівняння, а також рівняння, в яких 
один із компонентів або праву частину 
подано числовим виразом.

завдання № 6

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 7
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Очікувані результати: учні повинні виконувати письмове ділення на 
одноцифрове число у випадку, коли розрядні доданки діленого 
є неповними діленими; дотримуватись плану виконання пись
мового ділення на одноцифрове число, знати спосіб утворення 
третього неповного діленого з остачі та одиниць діленого; за-
стосовувати алгоритм письмового множення двоцифрового та 
трицифрового чисел на одноцифрове з розгорнутим поясненням; 
вміти розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорцій
ного способом відношень.

Урок №  19 (ч. 1, с. 40–41)

Тема. письмове ділеННя На одНоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового ділення трицифрового 
числа на одноцифрове.

Тип уроку: закріплення й застосування знань, умінь і навичок.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати:
 y навички усного позатабличного множен
ня та ділення;

[2]: с. 19, завдання 
№ 1

 y обчислювальні навички. завдання № 8

Актуалізувати: 
 y навички ділення з остачею, в тому чис
лі й у випадках, коли ділене менше за 
дільник;

завдання № 1

 y уміння виконувати письмове ділення на 
одноцифрове число у випадку, коли тре
тє неповне ділене утворюється з остачі 
та одиниць діленого.

завдання № 2

Перенести спосіб утворення неповно
го діленого з остачі та одиниць певного 
розряду діленого на утворення другого 
неповного діленого.

завдання № 3
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Задача Завдання для реалізації задачі

Формувати вміння:
 y виконувати письмове ділення у випад
ках, коли друге та третє неповні ділені 
утворюються з остачі та одиниць певно
го розряду діленого, у матеріалізованій 
формі;

[2]: с. 19, завдання 
№ 2

 y в описовомовленнєвій формі; завдання № 4
 y розв’язувати задачі на знаходження чет
вертого пропорційного двома способами.

завдання № 5, 6

Розвивати логічне мислення учнів:
 y під час розв’я зування задач на знахо
дження четвертого пропорційного ал
гебраїчним методом;

завдання № 5

 y під час відновлення істинних рівностей. завдання № 7

Очікувані результати: учні повинні виконувати письмове ділення на 
одноцифрове число у випадку, коли третє неповне ділене утво
рюється з остачі та одиниць діленого; розуміти спосіб утворення 
неповного діленого з остачі та одиниць певного розряду діленого; 
застосовувати алгоритм письмового множення двоцифрового та 
трицифрового чисел на одноцифрове з розгорнутим поясненням; 
вміти розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорцій
ного способом відношень.

Урок №  20 (ч. 1, с. 42–43)

Тема. письмове ділеННя На одНоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового ділення трицифрового 
числа на одноцифрове.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усного позата
бличного множення та ділення.

завдання № 1; [2]: 
с. 20, завдання № 1



29

Продовження таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y усні прийоми ділення трицифрового чис
ла на одноцифрове шляхом застосування 
правила ділення суми на число (розпо
дільного закону ділення відносно до
давання); вміння визначати залежність 
кількості цифр значення частки від мож
ливості ділення числа найвищого розряду 
діленого на дільник;

завдання № 2

 y навички ділення з остачею у випадках, 
коли ділене менше за дільник;

[2]: с. 21, завдання 
№ 4

 y вміння досліджувати кількість цифр 
у значенні частки без виконання ділен
ня — шляхом визначення можливості ді
лення числа сотень діленого на дільник;

завдання № 3

 y випадки письмового ділення, в яких дру
ге та третє неповні ділені утворюються 
з остачі та одиниць певного розряду діле
ного; створити та розв’язати проблемну 
ситуацію шляхом зміни числа сотень діле
ного; ознайомити зі способом визначення 
першого неповного діленого й алгоритмом 
визначення першого неповного діленого.

завдання № 4

Формувати вміння виконувати дії письмо-
вого ділення:
 y у матеріалізованій формі; [2]: с. 20, завдання 

№ 2
 y в описовомовленнєвій формі; завдання № 5
 y подумки; завдання № 6; [2]: 

с. 20, завдання № 3

Формувати навички письмового множення 
на одноцифрове число під час перевірки 
письмового ділення.

завдання № 6

Удосконалювати: завдання № 7
 y вміння розв’язувати задачі на знаходжен
ня четвертого пропорційного способом від
ношень;
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

 y обчислювальні навички та вміння зна
ходити значення виразів на чотири дії.

завдання № 8

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 9

Очікувані результати: учні повинні виконувати письмове ділення на 
одноцифрове число у випадках, коли друге та третє неповне 
ділені утворюються з остачі та одиниць певного розряду діле
ного; розуміти спосіб утворення першого неповного діленого; 
застосовувати алгоритм письмового множення двоцифрового та 
трицифрового чисел на одноцифрове з розгорнутим поясненням; 
вміти розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорцій
ного способом відношень.

Урок №  21 (ч. 1, с. 44–45)

Тема. письмове ділеННя На одНоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового ділення трицифрового 
числа на одноцифрове.

Тип уроку: закріплення й застосування знань, умінь і навичок.

Дидактичні задачі 
Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

[2]: с. 21, завдання 
№ 1

Актуалізувати:
 y ділення з остачею, в тому числі й у ви
падках, коли ділене менше за дільник;

завдання № 1

 y письмове ділення на одноцифрове число 
у випадку, коли в частці одержують три 
та дві цифри; ознайомити з алгоритмом 
визначення найвищого розряду частки 
та кількості цифр у значенні частки.

завдання № 2

Формувати:
 y вміння виконувати письмове ділення; завдання № 3, 6; 

[2]: с. 21, завдання 
№ 2
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

 y навички письмового множення; завдання № 3, 4, 6
 y вміння досліджувати кількість цифр у зна
ченні частки та у значенні добутку при ді
ленні та множенні на одноцифрове число.

завдання № 3

Удосконалювати вміння:
 y обчислювати значення виразів на кіль
ка дій, порівнювати математичні вирази 
способом обчислення їх значень;

завдання № 5

 y знаходити значення виразу зі змінною. завдання № 6

Формувати вміння розв’язувати складені 
задачі, які містять знаходження частини 
від числа (відомого та невідомого).

завдання № 7

Удосконалювати вміння зображувати 
прямокутники із заданими сторонами та 
обчислювати периметри прямокутників.

завдання № 9

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 8

Очікувані результати: учні повинні вміти виконувати письмове ділення 
на одноцифрове число; прогнозувати кількість цифр у добутку, 
частці до знаходження результату; перевіряти правильність вико
нання множення і ділення; застосовувати алгоритми письмового 
множення двоцифрового та трицифрового чисел на одноцифрове 
з розгорнутим поясненням; уміти розв’язувати задачі на знахо
дження четвертого пропорційного способом відношень.

Урок №  22 (ч. 1, с. 46–47)

Тема. письмове ділеННя На одНоцифрове число
Мета уроку: формувати навички письмового ділення трицифрового 
числа на одноцифрове.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь.

Дидактичні задачі

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

[2]: с. 21, завдання 
№ 1
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Закінчення таблиці

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y прийоми множення та ділення на роз
рядну одиницю;

завдання № 1; [2]: 
с. 22, завдання № 2

 y множення та ділення на кругле число; завдання № 2; [2]: 
с. 22, завдання № 3

 y спосіб перевірки правильності виконан
ня арифметичної дії ділення.

завдання № 3

Узагальнити й систематизувати систе
ми операцій, з яких складається процес 
письмового ділення на одноцифрове число.

завдання № 4

Формувати
 y вміння виконувати письмове множення 
і ділення на одноцифрове число;

завдання № 5; [2]: 
с. 22, завдання № 4

 y вміння розв’язувати задачі на знахо
дження четвертого пропорційного спо
собом відношень (у випадку, якщо од
наковою величиною є час);

завдання № 6

 y вміння розв’язувати задачі на подвійне 
зведення до одиниці;

[2]: с. 22, завдання 
№ 6

 y навички письмового множення та ділен
ня; удосконалювати вміння знаходити 
значення виразів на кілька дій.

завдання № 7

Удосконалювати вміння завдання № 8
 y розв’язувати рівняння;
 y знаходити частини від числа, форму-
вати вміння розв’язувати складені за
дачі, що містять знаходження частини 
від числа;

[2]: с. 22, завдання 
№ 5

 y будувати відрізки заданої довжини; завдання № 9
 y визначати час, працювати з даними. завдання № 10

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 11, 12

Очікувані результати: учні повинні застосовувати алгоритми письмово
го множення двоцифрового та трицифрового чисел на одноцифрове 
з розгорнутим поясненням, письмового ділення на одноцифрове 
число з розгорнутим поясненням; прогнозувати кількість цифр 
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у добутку, частці до знаходження результату; перевіряти пра
вильність виконання множення і ділення; розв’язувати задачі 
на знаходження четвертого пропорційного способом відношень.

Урок №  23 (ч. 1, с. 48–49)

Тема. письмове мНожеННя і ділеННя На кругле число
Мета уроку: формувати навички письмового множення та ділення 
на кругле число.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Дидактичні задачі  

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

[2]: с. 23, завдання 
№ 1

Актуалізувати: прийоми множення та 
ділення на розрядну одиницю.

завдання № 1

Формувати розуміння способу визначення 
неповної частки при діленні з остачею на 
розрядну одиницю.

завдання № 2

Актуалізувати:
 y усні прийоми множення та ділення на 
круглі числа;

завдання № 3

 y прийом множення на одноцифрове число. завдання № 4

Перенести прийом письмового множення 
на випадки письмового множення на кру
гле число; алгоритм письмового множення 
на кругле число.

завдання № 5

Формувати вміння виконувати множення 
на кругле число:
 y в матеріалізованій формі; [2]: с. 23, завдання 

№ 2
 y в описовомовленнєвій формі; перенести 
алгоритм письмового ділення на випадки 
ділення на кругле число.

завдання № 6

Ознайомити зі способом добору пробних 
цифр частки у випадку ділення на кругле 
число.

завдання № 7
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Задача Завдання для реалізації задачі

Формувати вміння виконувати письмове 
множення та письмове ділення на кругле 
число.

завдання № 7; [2]: 
с. 23, завдання № 3

Удосконалювати вміння розв’язувати за
дачі на подвійне зведення до одиниці.

[2]: с. 23, завдання 
№ 4

Розвивати логічне мислення учнів. с. 71, завдання № 4

Очікувані результати: учні повинні застосовувати правила множення 
і ділення чисел на розрядні одиниці; розуміти алгоритми пись
мового множення і ділення на кругле число.

Урок №  24 (ч. 1, с. 50–51)

Тема. письмове мНожеННя і ділеННя  
На кругле число

Мета уроку: формувати навички письмового множення та ділення 
на кругле число.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

завдання № 1; [2]: 
с. 24, завдання № 1

Закріплювати:
 y прийоми письмового множення на кру
гле число;

завдання № 2

 y ділення на кругле число. завдання № 3; [2]: 
с. 24, завдання № 2

Формувати вміння:
 y виконувати письмове ділення на кругле 
число;

завдання № 4; [2]: 
с. 24, завдання № 3

 y обчислювати значення виразів на 4–5 
дій.

завдання № 5
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Задача Завдання для реалізації задачі

Дослідити взаємозв’язок задач на зна
ходження четвертого пропорційного, на 
подвійне зведення до одиниці 1го виду; 
взаємозв’язок між задачами на подвійне 
зведення до одиниці 1го та 2го видів.

завдання № 6

Формувати вміння розв’язувати складені 
задачі, що містять знаходження частини 
від числа.

завдання № 7

Організувати підготовчу роботу до ви
вчення письмового множення на двоциф
рове число шляхом розгляду усного при
йому множення на двоцифрове число.

завдання № 8

Удосконалювати вміння:
 y розв’язувати рівняння, в яких один із 
компонентів або праву частину подано 
числовим виразом;

завдання № 9

 y будувати прямокутники та квадрати, 
обчислювати периметр прямокутника 
та знаходити сторону квадрата за його 
периметром.

завдання № 10

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 11; [2]: 
с. 24, завдання № 4

Очікувані результати: учні повинні застосовувати правила множення 
і ділення чисел на розрядні одиниці, письмові прийоми множення 
і ділення на кругле число. 

Урок №  25 (ч. 1, с. 52–53)

Тема. письмове мНожеННя 
 На двоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового множення на двоциф
рове число.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
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Дидактичні задачі

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

[2]: с. 24, завдання 
№ 1

Актуалізувати:
 y усні прийоми множення двоцифрового 
числа на одноцифрове, одноцифрового —  
на двоцифрове число; знання правила 
множення числа на суму;

завдання № 1

 y знання розрядного складу числа; [2]: с. 25, завдання 
№ 2

 y уміння застосовувати способи множення 
іменованого числа на число без найме
нування;

[2]: с. 25, завдання 
№ 3

 y прийоми множення на одноцифрове чис
ло, на кругле число.

завдання № 2

Дослідити та розв’язати проблемну ситуа
цію, пов’язану із множенням на двоцифро
ве число; ознайомити з алгоритмом пись
мового множення на двоцифрове число.

завдання № 3

Формувати вміння виконувати письмове 
множення:
 y в матеріалізованій формі; [2]: с. 25, завдання 

№ 4
 y множення в описовомовленнєвій формі; завдання № 4
 y множення та ділення на кругле число. завдання № 5; [2]: 

с. 25, завдання № 5

Удосконалювати вміння розв’язувати за
дачі на подвійне зведення до одиниці.

завдання № 6; [2]: 
с. 25, завдання № 7

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 2, 6

Очікувані результати: учні повинні застосовувати письмові прийоми 
множення і ділення на кругле число; знати алгоритм письмово
го множення на двоцифрове число; складати задачі за схемою, 
обернені до розв’язаної.
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Урок №  26 (ч. 1, с. 54–55)

Тема. Задачі На подвійНе ЗведеННя до одиНиці

Мета уроку: формувати вміння розв’язувати задачі на подвійне зве
дення до одиниці; навички письмового множення на двоцифрове 
число.

Тип уроку: урокдослідження.

Дидактичні задачі  

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

[2]: с. 26, завдання 
№ 1

Актуалізувати: спосіб знаходження од
накової величини під час розв’язування 
задач на знаходження четвертого пропор
ційного; зіставлення її із задачею на по
двійне зведення до одиниці; ознайомити 
з двома способами розв’язування задач на 
подвійне зведення до одиниці.

завдання № 1

Дослідити вплив зміни величин і число
вих даних задачі 2 із завдання № 1 на 
розв’язання завдання № 2. Узагальнити 
план розв’язування задач на подвійне зве
дення до одиниці.

завдання № 2, 3

Формувати:
 y вміння розв’язувати задачі на подвійне 
зведення до одиниці;

[2]: с. 26, завдання 
№ 2

 y навички письмового множення на дво
цифрове число;

завдання № 4

 y навички письмового ділення на кругле 
число.

завдання № 5; [2]: 
с. 27, завдання № 3

Розвивати логічне мислення учнів. під 
час дослідження та узагальнення плану 
розв’язування задачі на подвійне зведення 
до одиниці.

завдання № 1, 2, 3
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Очікувані результати: учні повинні розпізнавати задачі на подвійне 
зведення до одиниці за їх істотними ознаками (без уживання 
назви типу задачі), знати план їх розв’язування; застосовувати 
письмові прийоми множення і ділення на кругле число, алгоритм 
письмового множення на двоцифрове число.

Урок №  27 (ч. 1, с. 56–57)

Тема. Задачі На подвійНе ЗведеННя до одиНиці

Мета уроку: формувати вміння розв’язувати задачі на подвійне зве
дення до одиниці, навички письмового множення на двоцифрове 
число.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчислень. завдання № 1; [2]: 
с. 27, завдання № 1

Зіставити задачі на подвійне зведення до 
одиниці різного рівня складності.

завдання № 2

Розвивати вміння:
 y розв’язувати прямі та обернені задачі до 
задач на подвійне зведення до одиниці;

завдання № 2, 3

 y розв’язувати складені задачі, що містять 
знаходження частини від числа (відомого 
та невідомого).

завдання № 4

Формувати навички письмового множення 
на двоцифрове число.

завдання № 5

Удосконалювати:
 y вміння порівнювати математичні вирази 
способом обчислення їх значень;

завдання № 6

 y навички позатабличного ділення на дво
цифрове число;

завдання № 7; 
[2]: с. 27, завдання 
№ 2

 y уміння добирати деякі розв’язки нерівно
сті зі змінною;

завдання № 8
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Задача Завдання для реалізації задачі
 y навички письмового множення та ділення 
на кругле число.

завдання № 9

Розвивати логічне мислення учнів під час 
зіставлення задач, дослідження впливу від
мінностей на розв’язання задач.

завдання № 2

Очікувані результати: учні повинні розпізнавати задачі на подвійне 
зведення до одиниці за їх істотними ознаками (без уживання на
зви типу задачі); розуміти спосіб їх розв’язування; застосовувати 
письмові прийоми множення і ділення на кругле число; засто-
совувати алгоритм письмового множення на двоцифрове число.

Урок №  28 (ч. 1, с. 58–59)

Тема. письмове ділеННя На двоцифрове число
Мета уроку: формувати навички письмового ділення на двоцифро
ве число, вміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до 
одиниці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати: завдання № 1
 y спосіб визначення кількості цифр у част
ці, прийоми письмового ділення на одно
цифрове число, на кругле число;

 y усний прийом ділення на двоцифрове 
число, спосіб прикидки пробних цифр 
частки.

завдання № 2

Ознайомити з іншою формою запису ді
лення на двоцифрове число, коли в частці 
є лише одна цифра («куточком»).

завдання № 3

Закріплювати вміння виконувати дві фор
ми запису ділення на двоцифрове число, 
коли частка записується однією цифрою; 
спосіб прикидки пробних цифр частки.

[2]: с. 28, завдання 
№ 1
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Формувати:
 y навички письмового ділення трициф
рового числа на двоцифрове у випадку, 
коли значення частки записується однією 
цифрою;

завдання № 4; [2]: 
с. 28, завдання № 2

 y вміння розв’язувати задачі на подвійне 
зведення до одиниці;

завдання № 5, 6

 y вміння складати й розв’язувати обернені 
задачі; досліджувати вплив зміни шука
ного задачі на план розв’язування;

завдання № 5

 y навички письмового множення на дво
цифрове число.

завдання № 7

Розвивати логічне мислення учнів. під час 
дослідження впливу зміни шуканого задачі 
на подвійне зведення до одиниці на план 
розв’язування.

завдання № 5

Очікувані результати: учні повинні розуміти суть письмового ділення 
на двоцифрове число, коли значення частки записується однією 
цифрою; розпізнавати задачі на подвійне зведення до одиниці 
за їх істотними ознаками (без уживання назви типу задачі); за-
стосовувати відповідний спосіб їх розв’язування, письмові при
йоми множення і ділення на кругле число, алгоритм письмового 
множення на двоцифрове число.

Урок №  29 (ч. 1, с. 60–61)

Тема. письмове ділеННя На двоцифрове число

Мета уроку: формувати навички письмового ділення на двоцифрове 
число.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Дидактичні задачі 

Задача Завдання для реалізації задачі

Актуалізувати:
 y прийом послідовного ділення на кругле 
число;

[2]: с. 28, завдання 
№ 1
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 y ділення з остачею на розрядну одиницю; [2]: с. 29, завдання 
№ 2

 y спосіб визначення неповної частки при 
діленні з остачею на кругле число;

[2]: с. 29, завдання 
№ 3

 y прийом письмового ділення на кругле 
число;

завдання № 1; [2]: 
с. 29, завдання № 4

 y вміння замінювати двоцифрове число 
меншим круглим числом;

завдання № 2; [2]: 
с. 29, завдання № 5

 y прийом письмового ділення на двоцифро
ве число у випадку, коли значення частки 
записується однією цифрою; створити 
і розв’язати проблемну ситуацію, коли 
спосіб прикидки пробних цифр частки 
має багато чисел для випробування. Озна-
йомити з раціональним способом добору 
значення частки шляхом заміни дільника 
меншим круглим числом.

завдання № 3

Ознайомити з виконанням письмового ді-
лення:
 y в матеріалізованій формі; [2]: с. 29, завдання 

№ 6
 y в описовомовленнєвій формі; завдання № 4
 y подумки. [2]: с. 29, завдання 

№ 7

Формувати навички письмового ділення 
на двоцифрове число.

[2]: с. 29, завдання 
№ 8

Розвивати вміння розв’язувати:
 y задачі на подвійне зведення до одиниці 
та обернені до них;

завдання № 5

 y складені задачі, які містять знаходження 
числа за величиною його частини.

завдання № 6

Формувати вміння визначати правильність 
виконання письмового множення.

завдання № 7

Удосконалювати вміння розв’язувати рів
няння, в яких один із компонентів або 
праву частину подано числовим виразом.

завдання № 8

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 9, 10
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Очікувані результати: учні повинні застосовувати прийом письмового 
ділення на двоцифрове число у випадку, коли значення частки 
записується однією цифрою; розуміти суть раціонального способу 
добору значення частки; застосовувати письмові прийоми мно
ження і ділення на кругле число, алгоритм письмового множення 
на двоцифрове число; розпізнавати задачі на подвійне зведення 
до одиниці за їх істотними ознаками (без уживання назви типу 
задачі); застосовувати відповідний спосіб їх розв’язування; скла-
дати і розв’язувати обернені задачі. 

Урок №  30 (ч. 1, с. 62–63)

Тема. ділеННя трицифрового числа На двоцифрове 

Мета уроку: формувати навички письмового ділення на двоцифрове 
число.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Дидактичні задачі  

Задача Завдання для реалізації задачі

Удосконалювати навички усних обчис
лень.

завдання № 9; [2]: 
с. 30, завдання № 1

Актуалізувати: завдання № 1
 y прийом письмового ділення на двоцифро
ве число у випадку, коли значення част
ки записується однією цифрою, раціо
нальний спосіб добору значення частки;

 y прийом письмового ділення трицифро
вого числа на одноцифрове у випадках, 
коли значення частки містить три та 
дві цифри, спосіб визначення найвищо
го розряду та кількості цифр у частці.

завдання № 2

Формувати вміння зіставляти випадки 
письмового ділення на двоцифрове число, 
коли частка записується однією цифрою 
та коли частка записується двома цифра
ми; перенести раціональний спосіб добо
ру частки на знаходження цифр десятків 
і одиниць у значенні частки.

завдання № 3
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Задача Завдання для реалізації задачі

Ознайомити з виконанням письмового 
ділення на двоцифрове число у випадку, 
коли значення частки записується двома 
цифрами:
 y у матеріалізованій формі; [2]: с. 30, завдання 

№ 2
 y в описовомовленнєвій формі. завдання № 4; [2]: 

с. 30, завдання № 3

Дослідити задачі шляхом зіставлення за
дач на спільну роботу та на подвійне зве
дення до одиниці, що мають схожий сю
жет; вплив відмінностей у математичній 
структурі задач на план розв’язування.

завдання № 5

Формувати:
 y вміння розв’язувати складені задачі, що 
містять знаходження частини від невідо
мого числа;

завдання № 6

 y навички письмового множення на дво
цифрове число.

завдання № 7

Розвивати логічне мислення учнів. завдання № 8

Очікувані результати: учні повинні розуміти суть прийому письмового 
ділення на двоцифрове число у випадку, коли значення частки за
писується двома цифрами; застосовувати прийом письмового ділення 
на двоцифрове число у випадку, коли значення частки записується 
однією цифрою; розуміти суть раціонального способу добору пробних 
цифр частки; застосовувати алгоритм письмового множення на дво
цифрове число; розпізнавати задачі на подвійне зведення до одиниці 
та на спільну роботу за їх істотними ознаками (без уживання назви 
типу задачі); застосовувати відповідний спосіб їх розв’язування. 


