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 Учи і вчись кращому… 

Фалес Мілетський 

ВСТУП 

У  Державному Стандарті базової і повної середньої освіти зазначено: 

«Основною метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів 

математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення 

життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших 

освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального 

розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та 

інтуїції». Саме тому інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна 

діяльність.  

Чи варто використовувати мультимедійні засоби навчання у школі? 

Напевно більшість з нас відповіла на це запитання позитивно. Усі погодяться з 

думкою, що адаптація школи до сучасного інформаційного простору є вкрай  

необхідною. Вчитель, який хоче підготувати адаптованого до умов сучасного 

світу і конкурентоспроможного випускника, повинен володіти інформаційно-

комунікаційними технологіями в повній мірі. 

Математика в курсі середньої школи є досить складним предметом. 

Інтерес  до будь-якого предмета з’являється тоді, коли учневі зрозуміло, про що 

говорить учитель, коли завдання і вправи цікаві за змістом і спонукають 

школяра до творчості, сприяють прояву самостійності при оволодінні 

навчальним матеріалом, вчать не тільки робити висновки і узагальнення, але й 

бачити перспективу застосування отриманих знань на уроці, розвивають їх 

індивідуальні особливості. Ось чому вчитель має прагнути до оновлення 

системи викладання, спрямованої на підвищення мотивації школярів до 

навчального процесу. Для забезпечення максимальної ефективності навчання 

вчителю необхідно знайти найкраще поєднання засобів, методів навчання і 

технологій. 

Всі педагогічні технології по суті є інформаційними, оскільки навчальний 

процес неможливий без обміну інформацією. Сьогодні під терміном 
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«інформаційні технології» розуміють процеси накопичення, обробки, 

представлення і використання інформації за допомогою електронних засобів. 

Інформаційні технології на уроках математики привабливі тим, що 

спрямовані на розвиток ключових  компетентностей, які має набути учень, а 

також  сприяють підвищенню ефективності уроку. Мультимедійні  технології 

на уроках математики економлять час, підвищують мотивацію, дозволяють 

провести багатосторонню і комплексну перевірку знань та умінь учнів, 

підсилюють інтерес до уроку, до предмета, наочно і барвисто представляють 

матеріал. 

Метою створення даного методичного посібника є узагальнення та 

презентація власних методичних напрацювань. Вчителі мають змогу 

ознайомитися із прикладами дидактичних матеріалів, які можуть 

використовуватись на різних етапах уроку.  
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ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ      

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ  МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ            

НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Педагогічний досвід роботи показує, що вивчення деяких розділів 

шкільного курсу з використанням традиційних засобів навчання викликають 

певні труднощі в учнів щодо їх сприйняття та практичного застосування. Це 

переважно тоді, коли навчальний матеріал є великим за обсягом, насиченим і 

вимагає додаткових наочно – демонстраційних засобів навчання.  

Методика викладання математики постійно перебуває у стадії розробки 

оптимальних форм і методів застосування різноманітних засобів навчання, в 

тому числі мультимедійних. 

Проведення уроків з використанням мультимедійних засобів навчання 

суттєво відрізняється від традиційних. 

По-перше, ускладнюється діяльність вчителя з підготовки до проведення 

уроку. Від педагога вимагається наявність спеціальних навичок, прийомів 

педагогічної діяльності. 

По-друге, важливим завданням вчителя є підтримка пізнавальної 

діяльності учня, сприяння його успішному руху в інформаційний простір, 

допомога у вирішенні проблем засвоєння різної інформації. 

По-третє, проведення уроків з використанням мультимедійних засобів 

навчання більш активно посилює взаємодію між учителем та учнем, що 

вимагає від педагога додаткових зусиль. Учитель виступає координатором 

творчої діяльності учнів. 

Існують різні типи уроків із застосуванням мультимедійних засобів 

навчання. Найбільш ефективним є застосовування мультимедійних засобів 

навчання на уроках математики при мотивації вивчення нового матеріалу, 

демонстрації моделей, відпрацюванні окремих навичок та вмінь, контролі та 

корекції навчальних досягнень учнів. Комп’ютер допомагає відтворити 

наочність, якої так не вистачає при викладанні планіметрії, стереометрії і 

деяких розділів алгебри, пов’язаних з побудовою та дослідженням графіків 

функцій. Але слід пам’ятати, що згідно з санітарно-гігієнічними нормами 
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максимальна частота та тривалість застосування комп’ютерних засобів в 

навчальному процесі визначається віком учнів та не повинна перевищувати 20 

хвилин безперервної тривалості, а кількість уроків, проведених з 

використанням ІКТ за тиждень, для старшокласників неповинна перевищувати 

шість. 

В залежності від поставленої мети на уроках математики можна 

використовувати такі програми: 

Графічні редактори: побудова графіків функції, геометричних фігур їх 

дослідження; побудова у системі координат точок за їхніми координатами; 

My TestX: на початку вивчення теми для самоконтролю; для проведення 

контролю знань учнів; для самостійного створення учнями тестів до уроків в 

позаурочний час; 

Microsoft Word: створення та використання математичних диктантів, блок- 

схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул Microsoft Equation для 

запису математичних виразів; 

Microsoft PowerPoint: створення презентацій; 

Методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку»; 

Microsoft Exel: створення, форматування та друк таблиць даних; 

проведення розрахунків різної складності; побудова діаграм і графіків; 

Elite Panaboard: програма для інтерактивної дошки «Panasonic». 

З допомогою цих програм можна створювати мультимедійні ресурси, які 

використовуються на різних етапах уроку математики, зокрема: 

 пояснення нової теми, що супроводжується  презентацією;  

 робота з усними вправами;  

 повторення вивченого матеріалу з використання презентацій;  

 демонстрація умови та розв’язку задачі; 

 демонстрація геометричних рисунків, графіків;  

 взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою наперед 

заготовлених відповідей;  

 проведення тестування;  

 демонстрація портретів математиків і розповідь про їхні відкриття;  
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 ілюстрація практичного застосування теорем у житті;  

 створення учнями комп'ютерних презентацій до уроків;  

 позакласна робота з математики. 

Використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає актуальне 

питання наочності з математики. Тут постає інше питання – чи варто витрачати 

невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних 

таблиць, плакатів тощо, якщо можна подати їх у вигляді презентації.  

Прикладом демонстраційного супроводу під час пояснень на уроці  є 

презентація теми  «Правильні многокутники. Формули для радіусів вписаних та 

описаних кіл многокутників». Пояснення учителя супроводжується 

інформацією на слайдах, що є не тільки яскравою динамічною ілюстрацією, а й 

способом фіксації найсуттєвішого у новому матеріалі. За допомогою готових 

рисунків вчитель пояснює поняття кіл, вписаних в правильні многокутники і 

описаних навколо них. Ілюстрації сприяють кращому засвоєнню формул з даної 

теми.  Для кожного блоку формул підібрані усні вправи. Для прикладу надані 

слайди з цієї презентації. 
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Для перевірки знань учнів можна використовувати різноманітні 

контрольно-діагностичні тестові системи. Комп'ютерне тестування дає такі 

переваги: 

 тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, 

точно визначити теми, у яких є прогалини в знаннях; 

 використання комп'ютерного тесту дозволяє швидко перевірити 

ступінь засвоєння матеріалу у всіх учнів, що неможливо, наприклад, 

при усному чи письмовому опитуванні; 

 при комп'ютерному тестуванні учень бачить свій результат відразу 

після виконання завдання, а не по закінченні якого-небудь часу, коли 

для нього оцінка втрачає свою актуальність; 

 виставляння оцінки завжди об'єктивне й не залежить від особистих 

відносин учителя та учня; 

 під час тестування в учителя з'являється можливість вести 

індивідуальну й диференційовану роботу з учнями. 

Контрольно-діагностуючі системи TEST-W, My TestX для контролю знань 

учнів дозволяють вчителю самостійно складати тестові завдання для перевірки 

знань учнів.  
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З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно на екран 

виводиться задана  кількість питань. Таким чином, кожен учень одержує свій 

набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне 

питання тесту пропонується 4-5 варіантів відповідей, серед яких одна  або 

декілька правильних.  

 

 

Завдання учня – вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до 

наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. В результаті тестування 

учень отримує оцінку, яку йому виставив комп’ютер (максимально 6 балів). 

Тестуванням перевіряються початковий та середній рівні навченості учня. Під 

час тестування половина класу не задіяна. Тому ця частина класу самостійно  

розв’язує завдання достатнього та високого рівнів, за які можна отримати також 

6 балів.  

Особливістю сучасних дітей є те, що вони дуже рано починають 

отримувати відомості з різних електронних джерел: телевізів, DVD програвачів, 

відеомагнітофонів, комп'ютерів, мобільних телефонів тощо. Зображення з 

екранів електронних засобів малюки сприймають простіше і швидше, ніж 

дорослі. Діти краще опановують будову електронних засобів та правила роботи 

з ними. Сучасні учні 5 – 6 класів, які виросли на телебаченні, комп'ютерах і 

мобільних телефонах, у навчанні потребують швидкозмінної візуальної 



 

11 

інформації та постійної зорової стимуляції. Такому способу подання навчальної 

інформації відповідають мультимедійні дошки. 

Мультимедійна дошка – це універсальний технічний засіб візуальної 

комунікації і навчання, в якому поєднуються характеристики звичайної дошки і 

новітніх комп’ютерних технологій. З її допомогою не просто відображається 

те, що відбувається на комп'ютері, а здійснюється двосторонній взаємозв’язок 

між учителем і комп’ютером, за певних умов це може бути і тристороння 

взаємодія – учитель, учень і комп’ютер. 

Проте прийоми та можливості використання інтерактивної дошки з кожної 

дисципліни, у тому числі і з математики, недостатньо обґрунтовані і виділені. 

Тому з’являється необхідність створення дидактичних матеріалів для роботи з 

інтерактивною дошкою на уроках математики. 

Функції інтерактивної дошки дозволяють виконувати різноманітні 

інтерактивні вправи. Розглянемо різні варіанти  використання інтерактивної 

дошки  на окремих етапах років. 

Активізувати увагу учнів можна вже на етапі написання теми уроку. Тема, 

написана на інтерактивній дошці, виглядає набагато привабливіше, ніж на 

звичайній дошці. 

Важливим етапом уроку є актуалізація опорних знань учнів. Можна 

запропонувати інтерактивну вправу з математики, в якій застосовується така 

функція як пересування об’єктів, що дозволяє робити завдання на з’єднання 

правильної відповіді з умовою, а також групування, сортування об’єктів, 

заповнення пропусків у визначенні будь-якого математичного терміну. Учням 5 

класу пропонується інтерактивна вправа «Повторюємо правила», у якій вони 

повинні сформувати  пари для знаходження відповідних компонентів рівняння. 
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На слайді задані типові рівняння, які можуть одночасно розв’язувати два 

учні. Потрібно кожному рівнянню поставити у відповідність його розв’язок.  

 

 

 

Для закріплення навичок усного рахунку у 5 класі пропонується вправа 

«Виконайте ділення». Учні заповнюють порожні клітинки з наступною 

перевіркою за допомогою завчасно підготовлених  і захованих за екраном 

відповідей. 
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Розглянемо завдання на співвідношення. Тут необхідно встановити 

відповідність між прикладами та відповідями, які розташовані по різні сторони 

екрану. Для учнів 6 класу пропонується усна вправа «Знайдіть відношення». 

Кожному відношенню слід поставити у відповідність його числове значення. 

 

 

Використовувати інтерактивну дошку можна для пояснення нового 

матеріалу або для закріплення вивченого матеріалу. У 6 класі при вивченні 

теми «Відношення. Основна властивість відношення» учням можна 

запропонувати такий набір вправ з подальшою перевіркою. 
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Під час вивчення теми «Трикутники» у 5 та 7 класах використання 

можливостей інтерактивної дошки дозволяє наочно продемонструвати 

міжпредметні зв’язки математики з історією, народознавством, 

Львовознавством, християнською етикою. Завдяки цьому формуються 

соціокультурні компетентності  учнів. 

 

Такі вправи дозволяють підвищити рівень засвоєння нового матеріалу, 

провести актуалізацію опорних знань, виявити прогалини в знаннях учнів. 
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КОНСПЕКТИ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ   

ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

Створений власноруч урок повністю реалізує авторське бачення подання 

матеріалу, дозволяє досягнути поставленої мети, а також дає можливість ко-

регувати створене залежно від виявлених недоліків або зміни акцентів, що є 

дуже важливим під час роботи в диференційованих класах. 

План-конспект уроку з математики у 6 класі  

з теми «Розв’язування задач на складання рівнянь»  

Мета уроку:    закріплення умінь та навичок учнів розв’язувати задачі на 

                                складання рівнянь; розвиток логічного мислення; 

                               розвиток культури математичного мовлення. 

Обладнання:     розрахункові листи для виставлення балів, завдання для 

усного рахунку, текстові задачі для кожної групи, листки для запису 

домашнього завдання. 

І. Перевірка домашнього завдання 

    Висвітлюються незрозумілі питання, які виникли в ході  виконання 

домашнього завдання. 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

На сьогоднішньому уроці, як і на попередньому, ми розв’язуватимемо 

рівняння та задачі, що зводяться до рівнянь. Тому запишемо в наших робочих 

зошитах тему уроку. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

          Щоб правильно розв’язати рівняння, потрібно добре знати 

властивості рівнянь. Тому зараз ми повторимо ці властивості. При цьому кожна 

група має змогу заробити по 1 балу. 

ІV. Усний рахунок 

        У багатьох народів давнього світу особливим є число 7. З цим числом 

пов’язані  найзнаменитіші пам’ятки архітектури, мистецтва античності, зокрема 

це сім чудес світу.  Тому рівняння та задачі, які ми будемо розв’язувати на 

уроці будуть стосуватися цих семи чудес світу. Кожна група має перед собою 
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усні завдання (рівняння), за розв’язування яких ви маєте можливість заробити 

ще 2 бали і водночас дізнатися багато цікавого про перше чудо світу. 

Завдання №1 

 

Рис.1. Завдання №1 

І група 

Першим чудом світу вважають піраміду Хеопса. Її створили в  

             2х-25=х ст.. до н.е. 

Піраміду будували 

              3х-10=2х+10  років. 

ІІ група 

Її створювали по черзі по  

             х-100=2х тисяч робітників. 

Піраміда складалася з блоків золотистого вапняку вагою: 

              Від х-1=2,5 т  до 2х=60 т. 

ІІІ група 

Піраміда складалася з  

               1,25х=32  шарів каменю. 

Вона важила 
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            -х-6,4=-2х  т. 

ІV група 

Всередині є великий хід довжиною 

            2х+6=100 м. 

Висота піраміди близько 

            3х-294 =х м. 

 

 

V. Розв’язування задач 

            Оцінювання роботи над наступними задачами ви будете проводити 

в групах самі. Відповідати за оцінювання будуть: 

1 група …………. 

2 група………….. 

3 група………….. 

4 група………….. 

Завдання №2 

     Ви повинні скласти умову задачі в зошитах, записати пояснення, 

скласти  і розв’язати рівняння. Представник групи запише і розв’яже рівняння 

на дошці. 
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Задачі для завдання №2: 

І група 

   Довжина підмурівку, на якому споруджено храм Зевса на 37м більша за 

ширину. Яка довжина і ширина підмурівку, якщо його периметр становить 

182м? 

ІІ група 

   Храм Артеміди має довжину на 54м більшу, ніж ширину, а його 

периметр становить 312м. яка довжина і ширина підмурівку храму? 

ІІІ група 

   Галикарнаський мавзолей складається з величезної підстави і куба, 

висота яких на 7м менша ніж висота колон над ним. Загальна висота мавзолею 

49м. яка висота колон? 

ІV група 

  В середині піраміди Хеопса є камера, ширина якої на 5,2м менша від 

довжини, а периметр становить 31,6м. Визначіть ширину й довжину цієї 

камери. 
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Завдання №3 

   Ви повинні скласти умову задачі в зошитах, записати пояснення, скласти  

і розв’язати рівняння. Представник від групи лише запише рівняння на дошці. 

Інші групи в листок для домашнього завдання запишуть ці рівняння і 

розв’яжуть вдома. 
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Задачі для завдання №3: 

І група 

   Колос Родоський на 21м вищий від пам’ятника Бісмарку. Знайти висоту 

Колоса Родоського, якщо він вищий від пам’ятника Бісмарку в 2,4 раза. 

ІІ група 

   Олександрійський маяк, висота якого 130м, складається з 3-х частин. 

Верхня частина найнижча, середня (восьмикутна), вища від верхньої на 9м, а 

нижня, прямокутна, вища від верхньої частини маяка на 46м. Яка висота 

верхньої частини маяка? 

ІІІ група 

    Статую Зевса зруйновано в 1,25 раза пізніше ніж Храм Артеміди. Коли 

зруйнували статую Зевса, якщо відомо, що її зруйнували на 95 років пізніше 

ніж Храм Артеміди? 

ІV група 

   Колос Родоський нижчий від Олександрійського маяка на 94м. яка 

висота Олександрійського маяка, якщо він вищий від Колоса  Родоського в 3,6 

раза. (Відповідь округлити до одиниць). 

Відповіді до завдання №3  
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    Задача №4 єдина для  всього  класу. Один учень розв’язує цю задачу 

біля дошки. За правильне розв’язання цієї задачі ви можете теж заробити 

додаткові 3 бали. Це буде при умові, що ви розв’яжете її швидше ніж учень біля 

дошки. 

Задача №4 

    Довжина Храму Артеміди була на 54м більша від ширини. Після 

знищення храму за проектом архітектора Хейрократа був створений новий 

підмурівок, збільшений в ширину на 14м і в довжину на 20м. периметр нового 

підмурівку становить 380м. Якими стали нові розміри підмурівку? 

 

 

VІ. Підведення підсумків уроку. 

      Збираються розрахункові картки з підсумковими балами. Бали 

виставляються в журнал. 

VІІ. Домашнє завдання  

Про ще одне із семи чудес світу ви дізнаєтесь із домашнього завдання: 

Домашнє завдання: 

1. Розв’яжіть задачу: 

Колізей – найбільший амфітеатр Риму і Давнього світу. Довжина кола 

Колізею на 541,5м більша від його висоти. Яка висота Колізею, якщо вона у 

10,3 разів менша ніж довжина кола Колізею? 
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2. Розв’язати рівняння: 

a. 2,4х+х=21 

b. х+х+9+х+46=130 

c. 2,25х-х=95 

d. 3,6х-х=96 

План-конспект уроку з алгебри у 7 класі  

з теми «Розв’язування вправ» 

Мета уроку: повторити і систематизувати матеріал з теми «Функція. 

Графік функції»; створити умови контролю (взаємоконтролю) засвоєння знань 

і вмінь; сприяти формуванню вмінь застосовувати знання у різних ситуаціях, 

сприяти розвитку логічного мислення, математичного мовлення, уваги; вихо 

вання інтересу до математики, організованості, активності 

Хід уроку 

І. Організаційний момент  

На попередніх уроках ми зробили перші кроки з вивчення дуже важливої 

теми «Функції». Ми вивчили перші основні поняття, що стосуються цієї теми. 

Тому настав час  проаналізувати, чого ми досягли. На сьогоднішньому уроці ми 

узагальнимо здобуті нами знання, роз’язуватимемо задачі і оцінимо свої 

надбання. 

Оголошення теми уроку 

ІІ. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань 

учнів 

Англійський літератор Чарльз Колтон говорив: «Вивчення математики 

подібне до Нілу, що починається невеликим струмком, а закінчується великою 

рікою». 

Одному учню пропонується зробити старт біля дошки, розв’язуючи 

рівняння, аналогічні до домашнього завдання. 

Ми почнемо з простих запитань: 

Якщо кожному значенню змінної з деякої множини відповідає єдине 

значення змінної з іншої множини, то така залежність називається /функція/; 
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Значення змінної, яку вибирають довільно, називається незалежною або  

/аргумент/; 

Усі значення, які може набувати аргумент,  це – /область визначення 

функції/; 

Усі відповідні значення функції  це – /область значень функції/; 

Дві перпендикулярні координатні прямі, що перетинаються, утворюють 

/координатну площину/; 

Кожній точці координатної площини відповідає пара чисел, які 

називаються /координати/; 

Множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють 

значенню аргумента, а ордината – відповідному значенню функції – це /графік/; 

Якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, 

то ця функція – /зростаюча/; 

Якщо більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції, 

то ця функція – /спадна/. 
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ІІІ. Застосування теоретичних знань до розв’язування вправ 

Завдання №1 – усні вправи /7 балів/ 

Переходимо до першого завдання, яке буде оцінюватися. 

Прошу приготувати завдання «Усні вправи» та підписати бланки для 

відповідей і вказати свій варіант. Ваше завдання  за 5 хвилин дати відповіді на 

запитання і записати їх у бланк відповідей. 

Учні виконують вправи самостійно. 

Варіант 1 

На рисунку подано графік деякої функції. Користуючись графіком дайте 

відповіді на запитання: 

1. Областю визначення функції є:  

а. Всі числа 

б. Всі числа від -3,5 до 5 

в. Всі числа від -2,5 до 3 

г. Всі числа від -3,5 до 3 

д. Не можна визначити? 

2. Областю значень функції є: 

а. Всі числа  

б. Всі числа від -3,5 до 5 

в. Всі числа від -2,5 до 3 

г. Всі числа від -3,5 до 1 

д. Не можна визначити?                                      

3. При х=–2 у=…? 

4. При х=0 у=…? 

5. При у=3 х=…? 

6. Яке найбільше значення функції? 

7. Яке найменше значення функції? 

Варіант 2 

На рисунку подано графік деякої функції. Користуючись графіком дайте 

відповіді на запитання: 

1. Областю визначення функції є:  
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а. Всі числа 

б. Всі числа від -3 до 3 

в. Всі числа від -5 до 5,5 

г. Всі числа від -3,5 до 5 

д. Не можна визначити? 

2. Областю значень функції є: 

а. Всі числа 

б. Всі числа від -3 до 3 

в. Всі числа від -5 до 5,5 

г. Всі числа від -1 до  1,25                                                                      

д. Не можна визначити? 

3. При х=–2 у=…? 

4. При х=0 у=…? 

5. При у=2  х=…? 

6. Яке найбільше значення функції? 

7. Яке найменше значення функції? 

Не забудьте записати відповідь у бланк відповідей: 

Прізвище та ім’я учня………………………………. 

Варіант……………….. 

Бланк відповідей для завдання «Усні вправи» 

Тип 

завдання 

№ 

завдання 

Ваша  

відповідь 

Відмітка 

перевіряючого 
Сума балів 

Усні 

вправи 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Після закінчення виконання вправ учні обмінюються бланками відповідей 

та виставляють бали один одному. Бланки відповідей передаються вчителю. 

Проводиться аналіз виконання завдань. 

Завдання №2 – завдання на відповідність /6 балів/ 

Багато чого з математики не залишається в пам’яті, але коли зрозумієш 

її, тоді легко при нагоді згадати призабуте. 

М. В. Остроградський 

Переходимо до наступного завдання. Прошу приготувати «Завдання на 

відповідність» та бланки відповідей до них. Ваше завдання встановити 

відповідність між функцією та її областю визначення. У бланк відповідей 

напроти номера завдання потрібно записати букву, яка відповідає правильній, 

на вашу думку відповіді. Виконуйте завдання у  робочому зошиті. 

Варіант 1 

           

 

А) всі числа крім 1 

     
    

  
 

Б) всі числа крім -5 і 5 

     
  

          
 

В) всі числа 

     
 

    
 

Г) всі числа крім -1 і 5 

     
  

       
 

Д) всі числа крім 0  

     
    

      
 

Е) всі числа крім -1 і 1 

 Є) всі числа крім 5 

 

 

 

Варіант 2 

          

 

А) всі числа крім -4 і 4 
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 х   

  
 

Б) всі числа крім 0 

     
 

 х     
 

В) всі числа крім -3 і 5 

     
 

    
 

Г) всі числа крім 4 

     
   х

       
 

Д) всі числа крім   

     
     

 х     х    
 

Е) всі числа крім -3 і 3 

 Є) всі числа крім 2 

 

Після закінчення виконання вправ учні обмінюються бланками відповідей 

та виставляють бали один одному. Бланки відповідей передаються вчителю. 

Проводиться аналіз виконання завдань. 

Учні, які розв’язували завдання індивідуально,  здають бланки відповідей. 

Прізвище та ім’я учня………………………………. 

Варіант……………….. 

Бланк відповідей для завдання «Усні вправи» 

Тип 

завдання 

№ 

завдання 

Ваша 

відповідь 

Відмітка 

перевіряючого 

Сума 

балів 

Вправи 

на 

відповідність 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

Завдання №3  – завдання з розгорнутою відповіддю /2 бали/ 

Бали виставляються учням, які працюють біля дошки і учням, які вибрали 

для розв’язування індивідуальні завдання. 



 

28 

Завдання 3 

Турист відійшов від табору на 8км і зупинився відпочивати. Потім він 

продовжив свій рух зі швидкістю 6км/год. 

Задайте формулою залежність шляху . пройденого туристом, від часу t, 

який відраховується після відпочинку. 

Знайдіть значення S, що відповідає значенню аргумента t=4,5год. 

Завдання 3 (індивідуальне для варіанту 1)  

Закипівши при температурі 100
о
, вода почала охолоджуватись. Кожної 

хвилини температура знижувалась на 4
о
. 

Задайте формулою залежність температури Т води від часу t її 

охолодження. 

Знайдіть значення Т, що відповідає значенню аргумента t=11,5хв. 

Завдання 3 (індивідуальне для варіанту 2) 

На початку нагрівання вода мала температуру 12
о
. При нагріванні 

температура води підвищувалась щохвилини на 3
о
. 

Задайте формулою залежність температури Т води від часу t її нагрівання. 

Знайдіть значення Т, що відповідає значенню аргумента t=10,5хв. 

Завдання 4 /3 бали/ 

Доведіть, що областю значень функції                є всі числа, не 

менші ніж число 5. 

Завдання 4 (індивідуальне для варіанту 1) 

Доведіть, що областю значень функції                є всі числа, не 

менші ніж число 4. 

Завдання 4 (індивідуальне для варіанту 2) 

Доведіть, що областю значень функції                є всі числа, не 

менші ніж число -100. 

На попередньому уроці ми говорили з вами про те, що графіки можуть 

описувати реальні процеси. 
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Завдання 5 /5 балів/  

На рисунку  зображено 

графік шляху учнів 7-а класу 

під час туристичного походу.  

За який час вони пройшли 

перші 3км? 

Скільки часу учні 

відпочивали? 

З якою швидкістю 

рухались учні на відрізку ВС? 

З якою швидкістю 

рухались учні на відрізку DE? 

З якою середньою 

швидкістю рухались школярі 

весь шлях, враховуючи час відпочинку? 

Завдання 5 (індивідуальне для варіанту 1) 

На рисунку зображено графік шляху 

автомобіля  

За який час він проїхав перші 75км? 

Скільки часу автомобіль простояв? 

З якою швидкістю рухався 

автомобіль на відрізку ОА? 

З якою швидкістю рухався 

автомобіль на відрізку ВС? 

З якою середньою швидкістю 

рухався автомобіль весь шлях, 

якщо враховувати час стоянки? 

Завдання 5 (індивідуальне для 

варіанту 2) 

На рисунку зображено графік 

шляху літака.  
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За який час він пролетів перші 750км? 

Яку відстань пролетів літак за останні 3 години? 

З якою швидкістю рухався літак на відрізку ОА? 

З якою швидкістю рухався автомобіль на відрізку АВ? 

З якою середньою швидкістю рухався літак? 

Учні, які розв’язували завдання індивідуально,  здають бланки відповідей. 

Прізвище та ім’я учня………………………………. 

Варіант……………….. 

Бланк відповідей для завдання «Усні вправи» 

Тип 

 завдання 

№ 

завдання 

Ваша  

відповідь 

Відмітка 

перевіряючого 

Сума 

 балів 

Індивіду

альні 

завдання 

1    

2   

3   

 

Завдання №4 – творче завдання 

Складіть умову задачі до запропонованого рисунка: 

 

Учні самостійно працюють над завданням. За цей час підраховуються 

сумарні бали учнів за виконані завдання і переводяться у 12-бальну систему. 

Перевіряється творче завдання. 
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ІV. Підсумок уроку 

Запитання до класу: 

Де, на вашу думку, можна застосовувати знання про функцію, графік 

функції? 

V. Домашнє завдання 

План-конспект уроку з математики у 6 класі  

з теми «Розв’язування задач і вправ з теми напрями і числа»  

Мета уроку:    закріпити знання учнів про координатну пряму і координат- 

                              ну  площину; закріпити навички розв’язування вправ на  

                             обчислення модуля числа і  порівняння раціональних  

                             чисел; 

                            розвивати логічне мислення учнів; 

                            розвивати  культуру математичного мовлення. 

Обладнання:     роздатковий матеріал, мультимедійна дошка 

І. Перевірка домашнього завдання 

    Висвітлюються незрозумілі питання, які виникли в ході  виконання 

домашнього завдання. В кінці уроку збираються зошити для перевірки їх 

ведення і виконання домашніх завдань. 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

З першого класу ви вивчаєте числа та їх властивості. 

З якими числами ви зустрілися перш за все? /Натуральні числа/ 

Чи всі відомі вам явища або процеси можна описати за допомогою 

натуральних чисел? /Ні не всі, наприклад – вимірювання температури/ 

Отже, потрібно розширити множину натуральних чисел. 

Які ще числа довелося ввести? /від’ємні числа/ 

Які числа називаються цілими? 

Які числа називаються раціональними? 

Що називається модулем числа? 
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IV. Усний рахунок 
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V. Розв’язування вправ 

   1.   Обчисліть значення виразу:         
 

 
     

 

 
          . 

Одночасно окремим учням пропонуються індивідуальні завдання: 

 
 

 
  

 

 
      

 

 
   

 

 
         ;  

                    
 

 
. 

2. Запишіть і зобразіть на координатній прямій всі цілі числа, які є 

розв’язками нерівності:                -4,5<х<5. 

Додаткові запитання: 

Вкажіть пари точок, якими позначені протилежні числа? 

Назвіть від’ємні розв’язки нерівності. 

Назвіть невід’ємні розв’язки нерівності. 

VI. Самостійна робота. 

Завдання учнів – розшифрувати вислів за даним набором  координат. 
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У завданнях зашифровано: 

Тече вода з під явора. 

Хай сяє сонцем в серці слово Мати. 

VII. Узагальнення знань учнів про координатну площину 

      Скількома числами визначається положення точки на координатній 

площині? Подивіться уважно на дошку. На малюнку зображений ліс – 

координатна площина. В лісі пасеться олень. Координатні осі це узлісся. У 

точках, позначених буквами «були помічені сліди оленя». Зараз ви самі 

спробуєте скласти усну вправу для того, щоб повторити все, що ми вивчили про 

координатну площину. 
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/Приклади запитань: 

На якій відстані від узлісся Х побував олень? 

На якій відстані від узлісся У побував Олень?/ 

А чи знаєте ви, що є багато видів оленів? Деякі з них є дуже рідкісними і 

занесені до Червоної Книги. Це сибірський олень, олень плямистий. 

VIII. Підсумок уроку 

     Збираються учнівські зошити для перевірки. Повторюються основні 

поняття з теми «Напрями і числа».  

IХ. Домашнє завдання 

План-конспект уроку з алгебри у 8 класі  

з теми «Розв’язування квадратних рівнянь» 

Мета уроку:  закріпити навички розв’язування квадратних  

рівнянь;розвивати логічне мислення учнів, формувати всесторонні      

знання   учнів  шляхом здійснення між предметних зв’язків; 

        розвивати культуру математичного мовлення; 

       виховувати організованість і дисципліну розумової праці учнів,     
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       виховувати в учнів інтерес до здобутих знань. 

І. Організаційний момент 

    Висвітлюються незрозумілі питання, які виникли в ході виконання 

домашнього завдання. 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

На сьогоднішньому уроці ми продовжуватимемо розв’язувати квадратні 

рівняння, рівняння, які зводяться до квадратних та задачі на складання рівнянь. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

     Повторимо основний теоретичний матеріал. 

Фронтальне опитування класу: 

 Які рівняння називаються квадратними? 

 Які рівняння називаються неповними квадратними? 

 Скільки розв’язків має квадратне рівняння, дискримінант якого 

більший від 0? 

 Скільки розв’язків має квадратне рівняння, дискримінант якого 

менший  від 0? 

 Скільки розв’язків має квадратне рівняння, дискримінант якого 

дорівнює 0? 

 Яке квадратне рівняння називається зведеним? 

 Для чого, на вашу думку, потрібно уміти розв’язувати рівняння? 

Справді рівняння потрібні нам для того, щоб за їх допомогою розв’язувати 

задачі. Адже рівняння – це мова алгебри. Проте вони допомагають  нам  при 

розв’язуванні задач не тільки з алгебри, але і  в інших науках. На 

сьогоднішньому уроці ми спробуємо в цьому переконатися. 

ІІІ. Розв’язування вправ 

На сьогоднішньому уроці за допомогою квадратних рівнянь ми здійснимо 

мандрівку по різних материках і континентах. І не тільки по континентах, але й 

в часі. 

Розпочати цю мандрівку нам допоможуть усні вправи. У вас на столі два 

варіанти усних вправ. Вам потрібно записати на підготовлені для цього 

листочки розв’язки цих завдань. 
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Отже, приступаємо до праці. 

Самостійна робота 

Кожне завдання оцінюється в 1,5 б. 

Варіант 1 

Скільки років тому жив перший мандрівник, про якого ми маємо історичні 

відомості, якщо це число є розв’язком рівняння: 

                                     
      

х  
   

       Цього мандрівника звали Ханну. Жив він у Єгипті. На якому 

континенті розташований Єгипет? /Більша частина – Африка, невеличка 

частина – Азія/. 

В яких століттях до нашої ери з’явилися перші поселення на 

африканському материку? Ці числа є коренями рівняння: 

                                     х        

Материк Африка –  найспекотніший. 

Найвища температура на планеті зафіксована в Африці і є добутком 

коренів рівняння: 

                                  у    у        . 

Сніг в Африці – надзвичайне явище. Його можна побачити на найвищих 

горах поблизу екватора. Одними із них є Місячні гори. 

На якій відстані (в км) від екватора знаходяться Місячні гори, якщо це 

число є сумою коренів рівняння: 

                                     х      . 

З цих гір бере початок ріка Ніл. Припущення про це зробив видатний 

астороном і математик Птоломей. 
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Варіант 2 

Ідея з’єднати Середземне і Червоне  море  виникла ще до нащої ери.  В 

якому столітті до нашої ери це було? Розв’яжемо для цього рівняння: 

                                       
    х

х
=0 

         Цей план було здійснено в минулому столітті. А саме був збудований  

Суецький канал. 

Довжина цього каналу в метрах – це розв’язок рівняння: 

                                         х   . 

   Початкова  глибина Суецького каналу (в метрах) – це розв’язок  

рівняння: 

                                        4. 

Тепер глибина Суецького каналу ( в метрах) – це розв’язок рівняння: 

                                             . 

 Цей канал є найкоротшим морським шляхом з Європи до Індії. На якому 

материку розташована Індія? (В: Азія). 

Отже, перенесемо нашу мандрівку в Азію. 

Вправа 1 

Розв’язок рівняння         
х  

х   
 

 

х
       скаже нам, на яку довжину 

простягнувся  материк Азія. (Довжина вимірюється мільйонами кілометрів). 
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На території Азії знаходиться найспекотніше і найхолодніше місце в 

північній півкулі. 

Вправа 2 

Знайдіть найбільше і найменше значення температури, якщо воно 

відповідає значенню t, при якому сума коренів рівняння 

                         дорівнює нулю. 

А який материк є найхолоднішим? Звісно – Антарктида. 

Вправа 3 

Температура в Антарктиді не піднімається вище 0 градусів. Знайдіть 

найбільше і найменше значення температури в Антарктиді, якщо відомо, що 

одне з них на 70 градусів більше від другого, а їх добуток дорівнює 1800. 

В Антарктиді розташований найвіддаленіший острів на землі. Це острів 

Буве. 

Вправа 4 

Знайдіть площу острова Буве (в квадратних кілометрах) з рівняння 

                     

Вправа 5 

Найближча до цього острова суша знаходиться на відстані 1600км – берег 

Землі королеви Мод. Пароплав подолав відстань від острова Буве до Землі 

королеви Мод із швидкістю на 10км/год  меншою ніж на зворотньому шляху, 

затративши при цьому на 8,5год менше. Визначте швидкість, з якою йшов 

пароплав з остова Буве. 

 

ІV. Підсумок уроку 

      Чи добре, на вашу думку, ми попрацювали на сьогоднішньому уроці? 

Що корисного ви  взяли для себе з цього уроку? 

     Отже, ми повторили, як розв’язувати квадратні рівняння, як з їх 

допомогою можна розв’язувати задачі. Крім цього ми ще раз переконалися в 

тому, що математика присутня у всьому. 
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     Одного разу було оголошено конкурс на кращі книги про те, як люди 

жили без заліза, вогню, машин, математики. І жоден не зміг обійти математику. 

Бо хіба можна уявити людське життя без математичних знань? 

V. Домашнє завдання 

1. Скільки мільйонів років тому виникли Великі Гімалаї, якщо це число є 

коренем рівняння                     
         

   
  . 

2. Скільки мільйонів років тому виникли Сивалікські гори, якщо це число є 

коренем рівняння                 
      

   
  . 

3. Скласти задачу, розв’язування якої зводиться до квадратного рівняння і 

містить цікаві відомості з навколишнього світу.      

Розрахунковий лист:         

Прізвище та ім’я 

…………………….. 

№ 

завдання 

Кількість балів 

Усні вправи 

1  

2  

3  

4  

Письмове розв’язування вправ 

1  

2  

3  

4  

5  
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План-конспект уроку-презентації з геометрії  

у 9 класі з теми  

«Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних 

кіл»  
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43 
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План-конспект уроку з алгебри  

у 9 класі з теми  

«Найпростіші перетворення графіків функцій» 

Мета уроку: навчитися будувати графіки функцій y=kf(x), y=-f(x),   y=f(–

x),   y = f(x+а) та y = f(x)+b y=kf(x) з використанням графіка функції y=f(x) та 

застосовувати отримані алгоритми для побудови графіків функцій на уроках 

алгебри; формувати у учнів уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати 

вивчені факти; виховувати у учнів уміння спостережливості, соціальної 

компетентності, відповідального ставлення до навчання.  

Тип уроку: формування знань та вмінь . 

Обладнання: технічне (комп’ютер, проектор,  мультимедійна 

дошка,   презентація пояснення нової теми); роздатковий матеріал ( картки із 

завданнями, для самостійної роботи). 

Хід уроку 

І. Оганізація класу 

ІІ. Перевірка д/з   

1. Учитель відповідає на запитання, що виникли під час розв’язування 

домашніх вправ. 

2. Виконання самостійної роботи:  
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Самостійна робота з теми «Властивості функції» 

І варіант 

Область визначення функції   
х  

х  
 дорівнює: 

а) х є R    б) х є (1; +∞)    в) х є (–∞; 1)    г) х є (–∞; 1)U(1; +∞) 

Область значень функції     х  дорівнює: 

а) y є (–3, 5]    б) у є [5; +∞)    в) у є (–∞; 0]    г) у є [0; +∞)     

Функція y=–7х–28 додатня на проміжку: 

а) х є (–∞; 4)    б) х є (4; +∞)    в) х є (–∞; –4)    г) х є (–4; +∞) 

Установіть відповідність між функцією (1–3) та її нулями (а–г) 

 

у=0,2х+3 

х
3
–4х 

 у   х    

а) -3; 3 

б) -2; 0; 2 

в) -15 

г) -3 

 

На рисунку наведено графік функції y=f(x), визначеної на проміжку 

      . За графіком визначте: 

Нулі функції y=f(x); 

Область значень функції y=f(x); 

Проміжки зростання і спадання функції y=f(x); 

Проміжки знакосталості функції y=f(x) 

 
 

ІІ варіант 

Область визначення функції     х    дорівнює: 

а) х є R    б) х є [3; +∞)    в) х є (–∞; 3]    г) х є (–∞; 3)U(3; +∞) 

Область значень функції   х    дорівнює: 

а) х є (–∞; 0]    б) х є [0; +∞)    в) х є (–∞; –1]    г) х є [–1; +∞) 

Функція y=–4х+8 від’ємна на проміжку: 

а) х є (–∞; 2)    б) х є (2; +∞)    в) х є (–∞; –2)    г) х є (–2; +∞) 

Установіть відповідність між функцією (1–3) та її нулями (а–г) 

 у  
 

 
х     
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у=35–2х–х
2
 

 у   х    

а) -2; 2 

б) -7;5 

в) -4 

г) -36 

На рисунку наведено графік функції y=f(x), визначеної на проміжку 

      . За графіком визначте: 

Нулі функції y=f(x); 

Область значень функції y=f(x); 

Проміжки зростання і спадання функції y=f(x); 

Проміжки знакосталості функції y=f(x) 

 

 
 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

Інтерактивна вправа на встановлення відповідності між функціями та їх 

графіками 
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ІІ. Пояснення нової теми у вигляді презентації PowerPoint 
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IV. Узагальнення вивченого матеріалу  

Розв’язування вправ: побудуйте графіки функцій, використовуючи 

геометричні перетворення     a) y=(x-4)²+3;      б) y=(x+4)²-3 

V.  Домашнє завдання 

VI. Підсумок уроку. 
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ВИСНОВОК 

Роки роботи в школі – роки навчання та пошуку, вивчення та апробація 

технологій, методик, прийомів та методів навчання. Традиційні форми та 

методи навчання вічні. Проте сьогодення змушує шукати новітні прийоми 

навчання. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з 

математики сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

швидкому та ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу, 

формуванню ключових компетенцій школярів. 

Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі 

сприяє:  

 розвитку мислення учнів, зокрема наочного, дієвого, образного, 

інтуїтивного; 

 створенню умов для естетичного виховання учнів завдяки 

використанню комп'ютерної графіки; 

 формуванню умінь використання Інтернету для пошуку інформації; 

 формуванню умінь здійснювати обробку інформації; 

 формуванню навичок створення комп’ютерних презентацій за 

допомогою програми MicrosoftPowerPoint; 

 формуванню ключових компетентностей учнів. 

Завдяки використанню мультимедійних засобів навчання учитель має 

змогу: 

 створювати дидактичні матеріали: контрольні, самостійні, 

індивідуальні, практичні та інші, з використанням MS Office Word, 

MS Office Excel, MS Office Publisher; графічних редакторів; 

 створювати комп’ютерні презентації за допомогою програми 

Microsoft PowerPoint; 

 створювати інтерактивні вправи за допомогою програмного 

забезпечення для інтерактивної  дошки; 

 здійснювати інтерактивний діалог з учнем; 

 відтворювати різні процеси за допомогою засобів мультимедіа; 
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 створювати інтерактивні тести за допомогою програми My TestX або 

інших програм. 

Мультимедійні ресурси  не є єдиними засобами навчання. Проте правильне 

і розумне їх застосування в поєднанні з іншими засобами навчання має 

можливість підвищити мотивацію і, як наслідок, якість навчання. Використання 

мультимедійних засобів навчання сприяє становленню нової культури 

педагогічного мислення вчителя. 
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