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ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Таблиці множення і ділення, без сумніву, — один із каме-
нів спотикання у початковій школі. Механічне зазубрюван-
ня рядків таблиці — процес трудомісткий і не подобається 
дітям. Окрім того, набуті знання без постійного тренування 
вивітрюються з пам’яті і все доводиться повторювати спо-
чатку.

Ми спробували скласти таблицю множення з допомогою 
математичних та мнемонічних прийомів. Якщо дитина за-
своїть ці прийоми, то завжди зможе відтворити забуте місце 
у таблиці.

Вивчення таблиці множення включає також обернені 
завдання — знайти множники за добутком. Тому, коли вво-
диться операція ділення як обернена до множення, діти не 
відчувають особливих труднощів під час вивчення таблиці 
ділення.

З допомогою контрольних зрізів знань можна контролю-
вати не тільки правильність, але й швидкість обчислення 
виразів. На індивідуальних заняттях це зробити просто, 
але й у класі під час фронтальної роботи можна фіксувати 
порядок здавання зошитів і таким чином контролювати час 
з точністю до кількох секунд.

“Сміховинку” на контрольному зрізі знань кожна дитина 
розфарбовує самостійно — залежно від того, наскільки вона 
задоволена своїми результатами.

Зміст відповідає вимогам Державного стандарту почат-
кової освіти та типових освітніх програм.
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2+2+2+2+2

10+10+10+10+10+10

Â æèòò³ ÷àñòî äîâîäèòüñÿ áàãàòî ðàç³â äîäàâàòè òå ñàìå
÷èñëî. Ïîä³áíå äîäàâàííÿ ìîæíà çàì³íèòè ìíîæåííÿì:

3+3+3+3=3•4
Ïðî÷èòàé, ÿê íàçèâàþòüñÿ êîìïîíåíòè ä³¿ ìíîæåííÿ.

2. Çàì³íè äîäàâàííÿ ìíîæåííÿì. Çíàéäè ³ çàïèøè
äîáóòîê.
9+9+9+9= • =  6+6+6+6+6+6= • =

3. Âèêîíàé îá÷èñëåííÿ ç äîïîìîãîþ êë³òèíîê.

4. ßê³ ÷èñëà â êîæí³é ð³âíîñò³ ³ç çàâäàííÿ ¹3 á³ëüø³:
ìíîæíèêè ÷è äîáóòîê?

5. Íà ñê³ëüêè 2 • 4 á³ëüøå, í³æ 2 • 3? ßêùî âàæêî
â³äïîâ³ñòè, çàì³íè îáèäâà âèðàçè äîäàâàííÿì.

1. Ä²ß ÌÍÎÆÅÍÍß.
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ Ä²¯ ÌÍÎÆÅÍÍß

1.

5•4= 6•3=   4•4=
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2. ÏÅÐÅÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÍÎÆÍÈÊ²Â.
ÇÀÄÀ×² ÍÀ ÌÍÎÆÅÍÍß

  Ïîâåðíåìî ìàëþíîê.

3•4=12 4•3=12

Â³ä ïåðåñòàíîâêè ìíîæíèê³â
äîáóòîê íå çì³íþºòüñÿ.

6. Ç äîïîìîãîþ êîæíîãî ïðÿìîêóòíèêà ó êë³òèíêó
ñêëàäè ³ îá÷èñëè äâà âèðàçè íà ìíîæåííÿ.

• = • =

• = • =

7. Òðè áîãàòèð³ ïîáóäóâàëè ïî 7 ôîðòåöü êîæåí.
Ñê³ëüêè âñüîãî ôîðòåöü ïîáóäóâàëè áîãàòèð³?

• =

8. Ùîá ñêëàñòè òðèêóòíèê, ïîòð³áíî òðè
ïàëè÷êè. Ñê³ëüêè ïàëè÷îê ïîòð³áíî, ùîá
ñêëàñòè 4 òðèêóòíèêè?

• =

9. Òàëàíîâèòèé ñïîðòñìåí 5 ðàç³â áðàâ ó÷àñòü ó çìà-
ãàííÿõ ³ ùîðàçó îòðèìóâàâ çîëîòó, ñð³áíó ³ áðîíçîâó
ìåäàë³. Ñê³ëüêè âñüîãî ìåäàëåé îòðèìàâ òàëàíîâèòèé
ñïîðòñìåí?

• =

10. Îá÷èñëè ç äîïîìîãîþ ä³¿ äîäàâàííÿ.

3•3      10•2     6•4
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3. ÒÀÁËÈÖß ÌÍÎÆÅÍÍß.
ÒÀÁËÈÖß ÌÍÎÆÅÍÍß ÍÀ 2

11. Íà ñ. 46-47 ïîäàíî òàáëèöþ ìíîæåííÿ. Çíàéäè â í³é
ðÿäîê âèðàç³â ìíîæåííÿ ÷èñëà 5 ³ ñòîâï÷èê âèðàç³â
ìíîæåííÿ íà 5. Çíàéäè â òàáëèö³ òðè ïàðè “áëèçíþê³â” —
òîáòî âèðàç³â ç îäíàêîâèìè ìíîæíèêàìè. Çíàéäè âèðàç,
ÿêèé íå ìàº “áëèçíþêà”.

12. Ñêëàäåìî òàáëèöþ ìíîæåííÿ íà 2.
2+2= 2•2=4
3+3= 3•2=6
4+4= 4•2=8
5+5= 5•2=10
6+6= 6•2=12
7+7= 7•2=14
8+8= 8•2=16
9+9= 9•2=18

13. Îá÷èñëè âèðàçè. Ïàì’ÿòàé, ùî â³ä ïåðåñòàíîâêè
ìíîæíèê³â äîáóòîê íå çì³íþºòüñÿ.

2•8= 4•2= 9•2= 2•2=
6•2= 2•3= 5•2= 7•2=

14. Âîñüìèíîãèé ïàâó÷îê òàê çìåðç, ùî
îäÿãíóâ íà êîæíó í³æêó ïî 2 øêàðïåòêè.
Ñê³ëüêè øêàðïåòîê îäÿãíóâ ïàâó÷îê?

• =
15. Çàïîâíè ïîðîæí³ êë³òèíêè, âèêîðèñòîâóþ÷è òàáëè-
öþ ìíîæåííÿ íà 2.

16. Çíàéäè â òàáëèö³ ìíîæåííÿ íà ñ. 46-47 âèðàçè
ìíîæåííÿ ÷èñëà 2 ³ íà 2. Çàïèøè â íèõ ðåçóëüòàòè
îá÷èñëåííÿ.

Ìíîæíèê
Ìíîæíèê
Äîáóòîê 12 8 18 4 10 6 16 14



7

4. ÏÎÇÀÒÀÁËÈ×ÍÅ ÌÍÎÆÅÍÍß ÍÀ 2

17. Çàïîâíè òàáëèöþ.

18. Ç äîïîìîãîþ ä³¿ äîäàâàííÿ îá÷èñëè âèðàçè íà ìíî-
æåííÿ. 26•2= + = 16•2= + =

39•2= + = 50•2= + =
25•2= + = 48•2= + =

19. Äâà çàéö³ ç’¿ëè ïî 8 ïèð³æê³â,
à äâà ëåâè — ïî 28 ïèð³æê³â. Çíàé-
äè, ñê³ëüêè ïèð³æê³â ç’¿ëè çàéö³,
ç äîïîìîãîþ òàáëèö³ ìíîæåííÿ, à
ñê³ëüêè ç’¿ëè ëåâè — ç äîïîìîãîþ
ïîçàòàáëè÷íîãî ìíîæåííÿ.

• =

20. Ó ÷èñëîâîìó ìåðåæèâ³ êîæíå íàñòóïíå ÷èñëî îòðè-
ìóþòü, ïîìíîæèâøè ïîïåðåäíº íà 2. Ïëåòè ìåðåæèâî,
äîêè âèõîäèòèìóòü ÷èñëà, ìåíø³ â³ä 100.

2•2 •2 •2 •2 •2
3•2 •2 •2 •2 •2
5•2 •2 •2 •2

21. Íå îá÷èñëþþ÷è, âèçíà÷, á³ëÿ ÿêèõ áóêâ ðîçòàøî-
âàí³ âèðàçè ç ìåíøèìè çíà÷åííÿìè, à á³ëÿ ÿêèõ —
ç á³ëüøèìè. Ðîçì³ñòè áóêâè ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ ðåçóëü-
òàò³â ³ ïðî÷èòàé ñëîâî.

22. Âñòàâ ó “â³êîíå÷êà” ïðîïóùåí³ ÷èñëà.
2• =10 2• =18 2• =4 2• =8
2• =16 2• =12 2• =6 2• =14

2a

a•2

5 8 3 9 6 4 7

50•2
À

2•10
Ñ

30•2
Ó

15•2
Å

2•40
Í

20•2
Ê

45•2
Ä


