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Передмова 

 

Стрімкі темпи інформатизації суспільства і розвитку Інтернет-технологій 

актуалізують проблему формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності підростаючого покоління.  

Одним із основних напрямків реформування освіти на сучасному етапі є 

розробка й упровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Це 

викликало зміни у сфері освіти і спонукало учасників навчально-виховного 

процесу до засвоення та використання інформаційно-комунікативних 

технологій. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

зазначено, що інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність учня 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби 

для виконання особистісних і суспільно значущих завдань. 

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, 

відбувається у результаті застосування діяльнісного підходу, який спрямований 

на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних 

ситуаціях. 

Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій в 

різних сферах діяльності людини, розповсюдження ігрових приставок, 

електронних іграшок і комп'ютерів, планшетів, смартфонів впливають на 

виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Але сьогодні 

вчитель повинен іти в ногу з часом, виробляти нові форми, методи, шукати нові 

засоби подачі інформації, а значить формувати інформаційно-комунікаційної 

компетентності у школярів. 

 Виникає питання, навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на 

отримання знань у формі розважальних програм, набагато легше сприйме 

запропоновану на уроці інформацію за допомогою мультимедійних засобів. 

Тому, використання нових інформаційно-комунікаційних технологій та 

мережі Інтернет – це величезний потенціал при вивченні математики, яке  тісно 
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пов’язане із проблемами взаємодії «дитина – комп’ютер» та використанням 

учителем комп’ютерної техніки у своїй діяльності. Проводячи моніторингове 

дослідження серед учнів свого класу, вчителька  виявила, що школярі мають 

вдома комп’ютер, але в більшості використовують його як цікаву іграшку. 

Тому Тетяна Олександрівна ставить перед собою завдання  навчити учнів 

використовувати його як розумного помічника у навчанні, для пошуку 

потрібної інформації, використання Інтернет-ресурсів, прикладного 

застосування при вивчені нового  матеріалу, комп'ютерного тестування та інше. 

Все це дає змогу формуювати в учнів  практичні вміння й навички, розвивати 

інформаційно-комунікативні компетентності. 
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Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

 учнів на уроках  математики 

 

Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, повинно не стояти осторонь нових 

інформаційних технологій, а навчитися грамотно застосовувати їх. Тому Тетяна 

Олександрівна  не випадково обрала проблему «Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності учнів на уроках  математики». 

Актуальність   

В сучасному світі для життєвого і професійного успіху людини є  ступінь 

сформованості інформаційно-комунікативної компетенції. Завдяки 

використанню інформаційно-комунікаційних технологій розвиваються такі 

вміння як працювати з інформацією, бути комунікабельним, відкритим, 

контактним у різних соціальних групах, співпрацювати.  Найважливішою 

вимогою сучасного інформаційного суспільства до школи є 

конкурентоспроможність випускника, його самостійність, критичність і 

творчість мислення, висока інформаційна грамотність. Отже, проблема 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів наразі є 

актуальною, мало вивченою і одним із найважливіших чинників успішності 

молодої людини.  

Мета 

Формувати в учнів інформаційно-комунікаційну компетентність, а саме: 

уміння вчитися, знаходити інформацію, аналізувати, порівнювати, 

систематизувати, зберігати, передавати, критично її оцінювати і творчо 

використовувати, що у мабутньому дасть  їм можливість успішно навчатися 

впродовж усього життя, жити і працювати в інформаційному суспільстві, в 

сучасних економічних  умовах.  

Завдання: 

– досягти якісного рівня унаочнення, здійснювати демонстрацію 

математичних об’єктів, процесів; 
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– дати можливість матеріалізувати деякі абстрактні властивості реальних 

об’єктів, сприяти підвищенню доступності, наочності навчального матеріалу 

для їх засвоєння учнями; 

– перевірити засвоєння математичних знань в усіх учнів одночасно і за 

короткий час (моніторинг, тестування); 

– стимулювати пізнавальний інтерес до вивчення математики, допомогти 

дитині знайти й проявити себе у колективі. 

Основні напрями реалізації  ідеї: 

– залучати учнів до самостійного пошуку інформації, опрацювання, 

зберігання, узагальнення і  систематизація матеріалу, вміння робити висновки 

(інтеграція Інтернету в навчальний процес);  

– розвивати  творчі здібності учнів;  

– розвивати особистостісь учня та його адаптацію у світовому   

інформаційному   просторі;  

– формувати  інформаційну  культуру  учнів;  

– інтенсифікувати  навчання і виховання за рахунок використання  

інформаційно-комунікаційних технологій;  

– удосконалювати   науково-методичне забезпечення  навчально-виховного  

процесу (створення власних електронних посібників, презентацій, навчальних 

ігор, тестів та інше). 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій  при вивченні 

математики сприяє: 

– індивідуалізації навчального процесу; 

– високій ступені наочності під час викладання предметів; 

– пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо); 

– можливості моделювання природних процесів і явищ; 

– організації групової роботи; 

– забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання; 

– ефективному контролю  та перевірці  засвоєння навчального матеріалу. 
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Перевагою  застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 

є те, що учні, за порівняно короткий час, дістають значно більший обсяг 

навчальної інформації. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо 

непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння 

навчального матеріалу.  

Для формування інформаційно-комунікаціної компетенції учитель повинен: 

 
Вчителька розуміє, що нові інформаційні технології – це невід’ємна частина  

нашого життя. Наразі дуже важливо, починаючи з шкільного віку, навчити 

учнів застосовувати комп’ютерні технології для оволодіння знаннями з 

математики  та їх практичної реалізації, вміти здобувати, критично 

осмислювати та використовувати інформацію.  

А тому Тетяна Олександрівна вимагає від учнів, випускників володіння 

навичками XXI ст., а саме: 

 критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; 

 комунікативні навички та навички співробітництва; 

Розвинути в учнів 

вміння 

відфільтрувати в 

інформації тільки 

актуальну та 

корисну  

Сформувати вміння 

опрацьовувати, 

обробляти,  редагувати 

інформацію, 

застосовуючи сучасні 

інформаційні 

технології  

 

Сформувати вміння 

генерувати власні 

оригінальні думки 

та ідеї 

Сформувати вміння 

реалізувати  на 

практиці нові 

схеми, розробки, 

технології, пристрої 

Сформувати вміння 

аналізувати 

інформацію, помічати 

закономірності та 

використовуючи їх, 

прогнозувати й робити 

висновки 

Сформувати вміння 

якомога швидше 

знайти інформацію 

із застосуванням 

інформаційних 

технологій 

 

 
Сформувати міцні 

базові знання учня 

Для 

формування 

інформаційно-

комунікаціної 

компетенції 

учитель повинен: 
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 інформаційна грамотність (вміння швидко та ефективно шукати 

інформацію, критично та компетентно оцінювати та осмислювати інформацію, 

вміння творчо та креативно  використовувати її); 

 використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, 

досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням 

етичних та правових питань, пов’язаних з доступом та використанням 

інформації. 

Саме тому вчителька відчула професійну потребу працювати над проблемою: 

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках 

математики». 

Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає застосування 

інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій, уміння працювати з 

різними джерелами інформації. 

Тетяна Олександрівна ставить перед собою перспективну мету: підготовити 

дитину не до окремого уроку «на завтра», а жити вже сьогодні, тобто виявити 

творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка 

вміє формувати власну думку, розв'язувати проблеми, здатна самостійно 

займатися власною освітою. Намагається слідувати своєму креду: «Не звужуй 

життя до  уроку, а  урок розширюй до  життя».  

Основні завдання які вчителька  визначила для  реалізації поставленої 

проблеми дають змогу: 

– вчити адаптуватися  в сучасних інформаційних умовах; 

– виховувати готовність використовувати комп’ютерні технології і 

навички на уроках математики та у повсякденному житті; 

– вчити  творчо сприймати інформацію різного виду (текстову звукову, 

графічну, відео);  

– формувати вміння пошуку, обробки, використання, зберігання та передачі 

потрібної інформації, оминаючи інформаційне «сміття»; 

– допомогти дитині знайти й проявити себе у колективі. 
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Інформаційно-комунікаційну компетентність вчителька розглядає як систему 

компетентностей: 

 технологічна (усвідомлення комп’ютера як універсального 

автоматизованого робочого місця для будь-якої професії),  

 алгоритмічна (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця 

алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів), 

 модельна (створення математичної моделі),  

 дослідницька (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного 

засобу автоматизації навчальних досліджень), 

 методологічна (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального 

технологічного середовища).  

При формуванні даної компетентності на уроках математики вчитель учить 

учнів орієнтуватися в різноманітних програмних середовищах, знати 

можливості апаратних засобів. Використовує: 

 програми  Microsoft Office:(MS Excel, MS PowerPoint, MS Word);  

 програмно-методичні комплекси GRAN-1 і GRAN-2;  

 програмний продукт  DG;   

 програмно-методичні комплекси   5 і 6 класи;  

 Інтернет-відео та фотоматеріали;  Інтернет – ресурсів, контрольно-

діагностичну систему Test-W, MyTestX. 

 програми GraphPlotter,  Master Graph, MathCad, Мathematica, Mathlab, 

Advanced Grapher  та програмний продукт «Жива математика».  

Ці програмні продукти створюють чудові можливості для підвищення 

ефективності навчання математики. 

Вони допомагають застосовувати такі методи навчання:  

 шкільна лекція з ілюстраціями, створивши власний мультимедійний 

додаток до уроку;  

 групова, парна, а особливо, індивідуальна робота, використовуючи Інтернет;  

../../../../Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/До%20презентацыъ/ІКТ-2/11%20клас%20алгебра%20і%20початки%20аналізу.ppt
../../../../Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/До%20презентацыъ/ІКТ-2/11%20клас%20алгебра%20і%20початки%20аналізу.ppt
../../../../Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/До%20презентацыъ/ІКТ-2/11%20клас%20алгебра%20і%20початки%20аналізу.ppt
../../../../Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/До%20презентацыъ/ІКТ-2/Вебографія%20корисних%20Інтернет.doc
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 активні методи навчання (проведення посильних навчальних досліджень, 

моделювання і конструювання геометричних об'єктів, логічна організація 

невеликих фрагментів навчального матеріалу, створення учнівських проектів 

тощо). 

Наприклад, програма Word допомагає учням готувати повідомлення,  

реферати та доповіді, а програма Excel дозволяє проводити розрахунки, 

будувати графіки. Діаграми, гістограми тощо.  

За допомогою Power Point учні створюють  творчі презентації з окремих тем 

математики, проекти, міні-проекти у процесі підготовки яких відбувається 

інтеграція знань з навчальних предметів: алгебри, геометрії, інформатики, 

літератури, мови, географії, біології, історії. Вчитель вчить учнів 

використовувати різні джерела: електронні бібліотеки, пошукові системи 

Інтернету, енциклопедії, шкільні підручники та наукову літературу. 

Віртуальний проект – це не стільки інформаційне середовище, скільки 

середовище власного саморозвитку, а головний результат – генерація нових 

власних творчих здібностей. 

У прцесі своєї роботи широко використовує вчитель  власноруч створені 

електронні презентації під час вивчення нового матеріалу, розв’язування 

завдань, повторення, контрлю  знань. Наочне подання визначень, формул, 

теорем та їх доведень, якісних креслень до геометричних завдань, демонстрація 

рухомих  зорових образів забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань і 

умінь. Все це підвищує наочність, сприяє кращому розумінню й 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. 

Інформаційно-комунікаційні технології використовує вчитель  для 

оголошення теми, очікуваних результатів, для викладення ключових моментів 

теми, яка вивчається, для супроводу при  вивченні нового матеріалу. Основні 

формули, схеми, малюнки дають змогу краще засвоїти матеріал. Презентації, 

які створює вчитель,  є навчальними. Вони  містить проблемні питання, різного 

роду завдання, теоретичний та довідковий матеріал та інше.  
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Ефективно використовується вчителем контрольно-діагностична система 

Test-W та My TestX.  За допомогою  комп’ютерного тестування  вчителю 

вдається за короткий термін часу перевірити навчальні досягнення учнів з 

конкретної теми, підготовити учнів до ЗНО. ЇЇ тести носять навчальний 

характер. 

 Найкращий метод навчання – самостійне відкриття закономірностей. 

Вчителька намагається створити такі умови, підібрати такі технології, що дають 

можливість учню побути хоч трошки і Евклідом, і Архімедом, і Паскалем, і 

Ньютоном, і Менделєєвим, і Ейнштейном. Без сучасних потужних 

інформаційних технологій це завдання не можна  розв’язати. Наприклад, 

використовуючи  пакет DG,  учень отримує зручний інструмент для проведення 

комп’ютерних експериментів з геометрії. Вчитель дає змогу учням самим 

експериментально перевірити аксіоми геометрії: наприклад,  що через точку, 

яка не лежить на даній прямій, можна провести не більше як одну пряму, 

паралельну даній. Такі завдання дають можливість не тільки застосовувати 

отримані результати, але й наштовхнути на нові.  

Розв’язуючи задачу, стародавні математики створювали геометричний 

рисунок паличкою на піску, математики до інформаційного  суспільства 

виконували побудови олівцем на папері, сучасні математики  будують і  

досліджують  геометричні 

моделі за допомогою 

комп’ютера. Ці комп’ютерні 

моделі з одного боку можуть 

виконувати роль інтерпретацій 

відомих теорем геометрії, з 

другого  боку – виконувати 

роль джерела творчих ідей для 

відкриття нових властивостей 

геометричних фігур – нових 

теорем. Такі підходи вчителька намагається використати при вивченні 
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математики, використовуючи прикладні навчальні програми: (ППЗ): «Алгебра, 

10 клас», «Геометрія, 10 клас», «Алгебра, 11 клас», «Геометрія, 11 клас»; 

GraphPlotter,  Master Graph, MathCad, Мathematica, Mathlab, Advanced Grapher, 

динамічна геометрія  та програмний продукт «Жива математика»  

При формуванні алгоритмічної компетентності вчителька  вчить учнів 

розв’язувати задачі, вправи, створючи алгоритми, наприклад: порядок 

виконання дій (5-6 класи), розв’язування лінійних, квадратних, ірраціональних, 

логарифмічних, тригонометричних, рівнянь з модулями, рівняння, добуток, 

дріб  якого дорівнюють нулю (5-11 класи) та інше. 

При наявності дослідницької компетентності – вчить застосовувати технічні 

засоби автоматизації досліджень (наприклад, виконання практичних робіт з 

математики, опрацьовувати матеріали до дослідницьких проектів, в роботах 

МАН). 

При формуванні методологічної компетентності – виробляє уміння 

оцінювати доцільність використання математичних методів і засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання індивідуально і 

суспільно значущих задач. 

При наявності модельної компетентності – вчителька вчить створювати 

математичну модель при розв’язуванні математичних задач.  

Формуючи інформаційно-комунікаційну компетенцію, вчителька 

підбирає такі завдання, які підштовхують учнів до пошуку 

альтернативних джерел інформації: додаткової літератури, 

комп’ютерної бази даних, мережі Internet. Враховуючи те, що 

викладання математики пов’язане з використанням великого обсягу 

інформації, то застосування інформаційно-комунікаційнійних  

технологій є особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко 

опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді малюнків, 

фотознімків, таблиць, схем, діаграм, презентацій, відеороликів тощо. 

Тому Тетяна Олександрівна звертає особливу увагу на 

важливість  формування навичок  роботи з інформаційно-комунікаційних 
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технологій, підкреслює, що вміння знайти необхідну інформацію, 

опрацювати її, застосувати для вирішення певних завдань та проблем є 

важливим для учнів під час вивчення математики, і, взагалі, у період 

навчання у школі  та у продовж життя.   

Щоб зацікавити учня до свого предмета при вивченні тієї чи іншої 

теми вчитель створює ситуації, які викликають інтерес до здобуття 

знань, мобілізують навички та вміння учнів, стимулюють розвиток 

пізнавальної діяльності. Тому на уроках вчителька намагається 

використовувати різні форми організації навчальної діяльності: 

індивідуальні, парні, групові і т.д. Такі форми роботи дають можливість 

залучати до роботи не тільки творчих, здібних дітей, а й учнів, у яких 

виконання деяких завдань викликає труднощі. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій допомагає при роботі в групах включати завдання 

складнішого характеру та виконувати більшу кількість вправ, отримувати 

потрібну інформацію, використати необхідні програмні продукти. І хоча 

основне навантаження лягає на більш ерудованих дітей, з високим 

інтелектом, але і слабші учні беруть активну участь в роботі. Так, 

опрацьовуючи теми, пов’язані з побудовою графіків функцій, учні за 

допомогою програм GRAN, GRAN–2D, Gran-3D краще засвоюють 

схематичне зображення графіків функцій різної складності, розуміють 

залежність зміни графіків від зміни коефіцієнтів, їх властивості.  

Привчає учнів давати повну, змістовну, логічну та лаконічну відповідь. 

Основну мету вчитель вбачає у тому щоб урок був результативним. 

Тому роботу будує так, щоб учень знаходив задоволення від навчання. 

Дитина повинна бачити позитивні результати своєї роботи. 

Працюючи над формуванням інформаційно-комунікаційних 

компетентностей на уроках математики вчителька намагається «не загубити» 

жодної дитини, дає можливість кожному розкрити себе. Така діяльність 

забезпечує формування здатності учнів працювати й співпрацювати в команді 

(учень-учні, учні-учитель), розв’язувати проблемні ситуації, застосовувати 
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інформаційні й комунікаційні технології. Вчителька  переконана у правильності 

формули взаємовідносин між учителем і учнями:  «Учитель + учні = партнери». 

У своїй роботі використовує методи навчання, що формують набуття 

математичних компетентностей: 

– метод конкретної ситуації (вчить школярів думати, узагальнювати, 

аналізувати, розглядати різні варіанти, складати свої задачі. Вважає, що 

доцільніше розібрати кілька способів розв’язання однієї задачі, ніж 

кілька схожих задач); 

– метод інциденту (залучає учнів до участі в  тижнях математики, 

днях математики, олімпіадах, у міжнародних конкурсах «Кенгуру», «50 

слів» учні вчаться долати інертність, переборювати стресові ситуації);  

– метод мозкового штурму (привчає учнів на поставлені запитання 

давати свої варіанти відповідей); 

– метод занурення (створюює ситуації, де учні з головою занурюються 

в поставлені завдання, ефективно розв’язують їх);  

– метод евристичних питань (спонукає учнів думати, аналізувати); 

– метод проектів виробляє в учнів дослідницькі навички.   

На сьогоднішній день 

Інтернет є найпотужнішим 

ресурсом навчання. А тому 

вчителька вміло здійснює 

інтеграцію Інтернету в 

навчальний процес. Жодна 

серйозна робота не обходиться 

без використання інтернет-

матеріалів як вдома так і на 

уроці.  Учні користуються навчальними онлайн-програмами, підручниками,  

словниками, відео та аудіо матеріалами. 
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Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей відбувається в 

процесі різноманітних видів діяльності на уроках та поза уроками: активних, 

інтерактивних, індивідуальних, групових.  

З метою активізації розумової діяльності учнів та формування інформаційно-

комунікаційних компетентностей на уроках математики  вчителька поєднує  

традиційні форми  з інноваційними. Корисне все, що примусить дитину 

«зрозуміти → запам’ятати → засвоїти → вміти застосувати → стати 

компетентною».  

Успішно реалізується вчителем 

методи інтерактивного навчання, які 

забезпечують такі нові форми 

навчальної діяльності, як реєстрація, 

збір, накопичення, зберігання, 

обробка інформації про досліджувані 

об'єкти, явища, процеси; передача 

досить великих обсягів інформації, 

представлених в різних формах, 

управління відображенням на екрані моделей різних фігур, графіків, схем, 

алгоритмів та інше, що дає змогу ефективно формувати інформаційно-

комунікаційну компетентність. 

Щоб застосування інтерактивних технологій було ефективним, вчитель 

планує свою роботу заздалегідь: 

дає завдання учням для 

попередньої підготовки: 

прочитати, продумати, зібрати 

необхідну інформацію, 

використовуючи матеріали 

Інтернету, виконати самостійні 

підготовчі завдання; відбирає для 

уроку або заняття такі 
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інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до засвоєння теми, намагається  

створити ситуацію успіху.   

 Так Коло ідей та дерево рішень є ефективними у вирішенні гострих 

суперечливих питань та базовим для створення списку загальних ідей. 

Мозковий штурм, використовуюється вчителем на етапах актуалізації опорних 

знань та мотивації навчальної діяльності. Прийом навчаючи учусь впроваджує 

вчитель вкінці уроку по закінченню практичної роботи, коли учень, який  

першим правильно виконав завдання, пояснює і вказує на помилки 

невстигаючим. Підводячи підсумки уроку вчителька використовує методи 

незакінчені речення, кошик, мікрофон. 

   З метою отримання нової навчальної інформації, придбання навичок і вмінь 

ведення навчального наукового дослідження вчителька використовує таку 

форму роботи як метод проектів.  Основна мета якого полягає в наданні учням 

можливості самостійно отримувати знання під час розв’язання практичних 

задач або проблем, які потребують інтеграції знань з різних предметів, 

використовуючи різні засоби навчання, в тому числі і інформаційно-

комунікаційні.  

Організація навчальних досліджень-проектів, міні проектів,  під час вивчення 

окремих тем шкільної 

математики підтвердили 

ефективність цієї 

інноваційної педагогічної 

технології. Отримані таким 

шляхом знання, уміння та 

навички відповідають більш 

високому рівню засвоєння 

шкільної програми 

порівнянно з традиційними 
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методами навчання. Проекти, які були здійснені в рамках вивчення тем курсу  

геометрії у 8 класі у 2016 році: «Трикутники в геометрії і житті», «Славнозвісна 

теорема Фалеса та її практичне застосування».  

Тетяна Олександрівна проводить велику позакласну роботу: дні математики,  

тижні математики, брейн-ринги, математичні КВК, вікторини, конкурси та 

інше. 

       Формуючи інформаційно-комунікаційну компетентність, Тетяна 

Олександрівна вчить учнів адаптуватися  в сучасних інформаційних умовах, 

творчо сприймати різну інформацію; формує вміння пошуку, обробки, 

використання, зберігання та передачі потрібної інформації, оминаючи 

інформаційне «сміття». Для неї важливо, щоб кожен учень виконував для себе 

посильне завдання і відчував радість успіху. А це дає позитивні почуття і 

моральне задоволення, бажання бути активним у здобуванні знань, проявляти 

себе у колективі.  

Тетяна Олександрівна 

член районної творчої групи 

вчителів математики, роботи 

яких щорічно отримували 

нагороди на районному та 

обласному рівнях. 

Керівник шкільного 

методичного об’єднання 

вчителів природничо-

математичного циклу (2015-

2016 н. р.). 

Районий координатор 

Міжнародного конкурсу 

«Кенгуру» –  2008-2014 р.р.  

У 2011 році отримала 

Подяку за активну участь в 

30
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організації і проведенні Міжнародного математичного конкурсу «Кунгуру-

2011» від координатора даного конкурсу в Черкаській області (Атамась В.В.) та 

директора ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем 

(доц.Ляшенко Ю.О.). 

У 2015-2016 н. р.підготовлено учня 10 класу для участі в районному та 

обласному конкурсах МАН з теми «Загадкові серпики та арбелони». 

Учні, яких навчає вчителька є переможцями районних олімпіад з математики, 

а в 2014-2015 н.р. учень 9 класу посів ІІІ місце в обласній олімпіаді з 

математики, є учасниками 

і призерами Міжнародних 

конкурсів «Кенгуру», 

«Олімпус», «50 слів». 

 

 

 

 

 

З проблеми  «Використання 

ІКТ на уроках математики» 

ділиться досвідом роботи 

(виступи на серпневій 

конференції 2015, на районному 

методичному об’єднанні у січні 

2016 року). 

Брала участь в обласному веб-

семінарі «Практичні роботи з математики в сучасній загальноосвітній школі». 

Для вчителів математики Тетяна Олександрівна  проводить майстер-класи, 

ділиться досвідом роботи на шкільному та районному методичних об’єднаннях.   

В Черкаському освітному порталі розміщено 7  цифрових ресурсів: до теми 3. 

Лінійні рівняння та їх системи, алгебра 7 клас:  Діофант,  актуалізація опорних 

http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/606
http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/606
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знань з теми  «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»,  графік лінійного 

рівняння з двома змінними, тематична контрольна робота. Тести (Формат ЗНО), 

самостійні роботи.  

У 2016-2017 н.р. підготовила разом із Свиденком В.В., вчителем фізики та 

інформатики Виноградського НВК електронний посібник «Подільність 

натуральних чисел, математика, 5 клас», який направлений на обласний 

конкурс на кращу серію цифрових ресурсів. 

У 2012 році  взяла участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Панорама 

творчих уроків 2012», видавництво «Шкільний світ», Математика за що 

отримала Подяку від даного видавництва. 

ЇЇ досвід роботи розкрито через розробку системи уроків з математики в 6 

класі. Тема 1. Подільність чисел (10 годин), окремі уроки, практичні роботи, 

проекти, позакласні заходи. 

Узагальнений досвід роботи Свиденко Т.О. заслуговує на увагу і 

рекомендовано для його впровадження в практику роботи вчителями 

математики. 
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Розробка системи уроків з математики, 6 клас 
 

Тема 1. Подільність чисел (10 годин) 

 

Урок № 1                                                 

Тема. Дільники та кратні натурального числа.  

 

Мета. Формувати в учнів поняття дільника і кратного даного числа, вчити 

знаходити дільники числа та числа, кратні даному числу, узагальнити й 

систематизувати знання про зміст дії ділення натуральних чисел. 

Розвивати математичні, загальноосвітні та комунікативні компетентності. 

Виховувати уважність при вивченні нового матеріалу, охайність 

при оформленні записів в робочому зошиті, ввічливість та 

уважність у спілкуванні з учителем та однокласниками. 
Очікувані результати: засвоєння означень дільника і кратного; 

уміння розв’язувати вправи, що передбачають знаходження дільників і 

кратних даного натурального числа. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Обладнання: підручник, комп’ютер, презентація «Дільники та кратні 

натурального числа», ППЗ «Математика 6 клас». 

 

Хід уроку 

І. Організаційний етап.  

Організація уваги учнів. 

ІІ. Оголошення загальної теми і теми та завдань уроку. 

Учитель повідомляє, що загальна тема має назву «Подільність натуральних 

чисел». В цій темі розглядаються найважливіші відомості з теорії натуральних 

чисел, досліджуються властивості, пов’язані з їх діленням. 

 Оголошується тема уроку. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

28 : 4            26 : 8       2 : 52,8 : 4  0,28 : 0,4 

 

IV. Мотивація навчальної діяльності. 

 

1. Чи завжди від ділення двох натуральних чисел маємо в частці натуральне 

число? (Ні, це може бути як натуральне число, так і дріб або це може бути 

неповна частка і остача). 

2. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, що означає слово «ділиться»для 

натуральних чисел, що таке дільник числа а і що таке кратне числа в. 

3. Ця тема часто використовуватиметься в наступних розділах математики. 

V. Формування нових знань 

Сприйняття та осмислення таких понять: 

1)  подільності двох натуральних чисел а і b; 
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2) дільник числа а;  

3) кратне числа в; 

 

Ознайомлення учнів зі змістом зазначених понять за допомогою презентації 

«Дільники та кратні натурального числа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорний конспект для запису в зошиті:   

 

  

Якщо а, b і с –  натуральні числа і           

   а =b·c, то: 

Приклад 

➢ а ділиться на b, 16 = 8×2, отже, 16 ділиться на 8; 

➢ а – кратне b, 16 –  кратне 8; 8 –  дільник 16. 

➢ b –  дільник а.  

  

 

Фізкультхвилинка. 

VI. Закріплення знань, формування вмінь. 

Викоростовуємо слайди під рубрикою 

 «Розв’язуємо разом».  

Задача 1.   Знайти всі дільники числа:  а)24;  b)36. 

         Міркуємо:  

дільники числа випишемо парами (так ми не пропустимо жодного дільника): 

  а) 1 і 24;               б)1 і 36; 

      2 і 12;                   2 і 18; 

      3 і 8;                     3 і 12; 

      4 і 6.                     4 і 9; 

                                    6 і 6. 

Запис в зошиті : 

а) Д(24) = 1;2;3;4;6;8;12;24. 

б) Д(36) = 1;2;3;4;6;9;12; 8;36.          
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Задача 2. Записати значення y, які є дільниками числа 30, і при яких 

нерівність  2< y < 14  буде правильною. 

 

Розв’язання.  

      1) Д(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30. 

        2) y = 3;5;6;10.  

Відповідь: 3;5;6;10.  

Задача 3. Записати двоцифрові числа, кратні 32. 

Розв’язання.  

К(32)= 32; 64; 96. 

Відповідь: 32; 64; 96 

Задача 4. Знайти найменше та найбільше чотирицифрові числа, які кратні 

числу 23. 

 Розв’язання.  

1) 1000 - найменше чотирицифрове число 

2) 1000: 23= 43(ост. 11).  

3)23 · 44 =1012 – найменше чотирицифрове число,кратне числу 23. 

4) 9999 – найбільше чотирицифрове число 

5) 9999:23=434 (ост.17) 

6)23 · 434 =9982 –  найбільше чотирицифрове число,кратне числу 23. 

                      Відповідь: 1012; 9982.  

 

Компетентнісна задача. 

  

Шкільний автобус  Виноградського НВК розрахований на 24 місця. 

1.Скільки школярів могло їхати до школи у вівторок якщо це число ділиться 

на 2 і 5? 

а)24  б)18   в)20  г)15                                    Відповідь:  в)20 

2).В четвер на районні змагання по баскетболу їхала шкільна команда. Яка 

була кількість учнів у автобусі, якщо це число більше за 6, менше за 16 і  кратне  

2 і 3? 

                 а)8  б)18   в)10  г)12                             Відповідь:  г)12. 

 

Усні вправи  

 

• Який найменший дільник числа 35?      

                                               (1) 

• Який найбільший дільник числа 35?   

                                             ( 35) 

• Яке найменше кратне 35? 

                                              ( 35)  

• Яке найбільше кратне числа 35?  

                                         ( не існує)  

 

❖ Скільки різних дільників має число 7?          
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                                      (2)  

❖ Що означає запис 7n?  

                ( кратні числа 7,   n=1,2,3,… ) 

❖  А запис 20 < 7n < 30? 

                                      (21,28 ) 

❖ Яке найбільше кратне  9, що менше 30?                               

                                                    ( 27) 

❖ Назви дільники чисел: 

           а) 16 і 24;    б)15 і 10;   в) 8 і 15;     

          а)(1;2;4;8)          б) (1;5)             в)(1)  

            

❖ Назви декілька кратних числам: 

         а) 2 і 5;                             б) 9 і 12  

     а) (Наприклад: 10;20;30… Можливі інші відповіді)                    

 б) (Наприклад: 36;72… Можливі інші відповіді). 

 

Робота в парах. 

❖ 1. Яке із запропонованих чисел є кратним числу: а)6;   б)11 ?   

                     А) 22   Б)25   В) 30   Г) 31   

                   Відповідь:    а)В                                 б)А  

❖ 2. Перевір, чи є перше число кратним другого, а друге дільником першого: 

а) 810 і 5);  б) 24 і 7 

                  Відповідь:      а) так, бо 810:5=162                     б) ні, бо 24:7=3(3) 

❖ 3.Запиши всі дільники числа: а) 48;  б)30.  

               Відповідь:       а) (1;2;3;4;6;8;12;16;24;48)             б) 

(1;2;3;5;6;10;15;30) 

❖ 4.Запиши всі значення b, при яких нерівність 220<b<245 буде правильною і 

які є кратними 

числу 10. 

    Відповідь:     

230 ; 240  

❖ 5. Знайди 

найменше і 

найбільше 

чотирицифрові 

числа, що кратні 

числу  115.  

                                            

Відповідь:    1235;  

9890. 

 

Це корисно 

знати. (Слайди із 

презентації). 
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• Слова «ділиться»  і  «кратне»  замінюють одне одного: «40 ділиться на 8»  

те ж саме, що і «40 кратне 8». 

• Будь яке натуральне число має безліч кратних; найменше кратне – саме 

число; 

найбільшого кратного – не має. 

• Будь яке число має скінчену кількість дільників:  найменший дільник-1; 

найбільший дільник-саме число. 

• kn- загальний вигляд всіх кратних числа k  

 ( тут n = 1,2,3,4,5,6,7…) наприклад: 8n- всі кратні числа 8: К(8)= 8,16,24,…  

•  Для числа а найбільшим дільником і найменшим кратним є число а. 

• Кратні числа n можна позначати на координатному промені:   

   

 
 

 
 

Число, яке дорівнює сумі своїх дільників, не враховуючи самого числа, 

називається досконалим числом.  

 
Наприклад : 

 6 = 1+2+3;  

 496=1+2+4+8+16+31+62+124+248 

Всього їх знайдено 24  

Підсумок уроку. 

    Закінчити речення. 

❖ Число а називається дільником числа в, якщо …  

(число в ділиться на число а); 
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❖ Число а називається кратним числа в, якщо…  

(а ділиться на  число в); 

❖ Дільниками числа 8 є числа…  

                                (1;2;4;8); 

❖ Кратними числа 9 є числа … 

                                      (наприклад, 27;36;45 (можливі інші числа)) 

❖ Число 1 є дільником…  

                              (будь-якого числа).  

 

VІІІ. Домашнє завдання. 

 

П. 1. А.  №№ 3, 6, 13, 15. Б. №№ 23 (2), 24. 

   «Запрошуємо до кінозалу» 

Педагогічний програмний засіб  

«Математика, 6 клас» для загальноосвітніх закладів  

версія 2.0. 

Учні самостійно знаходять в Інтернеті і переглядають відео.  

 

ІХ. Рефлексія. 

 

Ось і закінчився наш урок, 

Час невпинно й швидко так летить. 

Ви до знань зробили ще один крок, 

Хай у всьому завжди вам щастить! 

Дякую, що працювали гарно, 

Часу ви не витрачали марно, 

Дякую за дисципліну на уроці 

І бажаю успіхів в навчальному році. 

 

 

*** 
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Урок № 2                                 

Тема. Ознаки подільності на 2, 10 і 5. 

Мета. Сформувати в учнів поняття про ознаки подільності натуральних 

чисел, систематизувати  відомі їм знання  з початкової школи та доповнити ці 

знання чіткими формулюваннями ознак подільності натуральних чисел н 2, 5 і 

10, формувати уміння і навички застосовувати ці знання при розв’язуванні 

задач. 

 Розширювати математичний кругозір, розвивати інтелект учнів, уміння 

аналізувати, класифікувати, порівнювати.  

Виховувати розуміння  важливості математичних знань,  уміння чітко 

висловлювати свою думку і робити висновки. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Обладнання: підручник, комп’ютер, презентація «Ознаки подільності на 2, 

3, 5, 9 і 10»,  Педагогічний програмний засіб «Математика, 6 клас»  для 

загальноосвітніх закладів версія 2.0. 

Очікувані результати:  учні:  

• розпізнають парні і непарні числа;. 

• не виконуючи дію ділення, застосовують ознаки подільності на 2, 10 і 5.  

Хід уроку 

І. Організаційний етап.  

Активізувати увагу і готовність учнів для роботи на уроці. 

 IІ. Перевірка домашнього завдання. 

Взаємоперевірка домашнього завдання. Колективне обговорення тих завдань, 

які викликали труднощі. 

IІІ. Актуалізація опорних знань 

Запитання до класу: 

Чи правда, що: 

1) 32 – дільник 16;  

2) 48 кратне 8;  

3) 1; 2; 5 – усі дільники числа 10; 

4) сума всіх дільників числа 8 дорівнює 15; 

VІ.  Мотивація пізнавальної діяльності 

Як дізнатися, чи можна порівну розділити 55 яблук між 2, 3, 5 або 10 учнями? 

А чи можна дати відповідь на це запитання  не виконуючи дію ділення? А як 
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встановити, чи є число 236 кратним числу 2, не виконуючи дію ділення? Отже, 

є такі задачі, в яких, не виконуючи дію ділення, потрібно визначити, чи 

ділиться одне число на інше. Як це зробити? Для цього існують ознаки поділь-

ності натуральних чисел? Що це таке? (Відповідь на це запитання учні 

знаходять у презентації «Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10». 

V. Оголошення теми і завдань уроку. 

Акцентується увага на вивченні ознаки подільності на 2, 10 і 5. 

 

 VІ. Формування нових знань 

1. Систематизація і доповнення знань учнів з початкової школи і власного 

досвіду; 

2. Презентація «Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10». 

    

3.  Перегляд відеоуроку № 2 «Ознаки  подільності на 2, 5 і 10» ( ППЗ  

«Математика 6 клас»). 
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1. Опорний конспект.  

 

 

 

Приклад 

196 ділиться на 2 

210 ділиться на 10 

 
 

 

VІІ. Закріплення знань  

Приклади застосування ознак подільності на 2, 10 і 5 (слайд № 10). 

 

І рівень 

Усні вправи 

Про які з названих чисел 1; 2; 10; 15; 100; 102; 900 можна сказати, що вони: 

а) парні;  

б) непарні;  

в) діляться на 10;  

г) діляться на 5; 

д) діляться на 3;  

є) кратні 9? 

Фізкультхвилинка. 

ІІ, III рівні 

Письмові вправи 

1. З чисел 122 175; 188 154; 291 523; 510 577; 941 220 і 977 895 випишіть ті, 

які: 

а) кратні 5;  

в) діляться на 5;  

г) не діляться ні на 2, ні на 5. 

2. Випишіть: 

 

а) парні натуральні числа, менші за 20; 

б) непарні натуральні числа, не більші за 21; 

в) усі парні двоцифрові числа, що мають у складі цифру 7; 

г) найбільше трицифрове число, що ділиться на 5; 

д) найменше трицифрове число, що ділиться на 10. 

 

Додатково. Вправи на повторення 

 

а) Напишіть число, яке є дільником чисел: 15 і 20; 40 і 60; 12 і 24; 16 і 20. 

б) Знайдіть значення виразу (403 · 804 – 71 370 : 234) · 14 + 1428. 
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VІІІ. Підсумок уроку 

 

Запишіть у кожну з клітинок таблиці по одному натуральному числу, яке 

задовольнило б обидві умови. 

 

Число Кратне 7 Кратне 9 Кратне 5 Кратне 3 

Парне     

Непарне     

 

ІХ. Домашнє завдання. 

 п. 2. А. №№ 32, 34, 37. Б. №№ 39, 43. 

 

Х. Рефлексія 

 

«Смайлики» на обличчях. 

 

*** 
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Урок № 3                                                                     

Тема. Ознаки подільності на 3 і 9. 

Мета. Сприяти засвоєнню учнями  ознак подільності на 3 і 9 та формувати 

уміння і навички застосовувати їх при розв’язуванні задач.  

Розвивати в учнів логічне мислення,  інтерес до математики через 

застосування інформаційних технологій.  

Виховувати позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, 

наполегливість у здобутті знань. 

Тип уроку: самостійне здобуття нових знань. 

Обладнання:  комп’ютер, презентація  «Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10»,  

ППЗ «Математика 6 клас». 

Очікувані результати: учні самостійно засвоїли ознаки подільності на 3 і 9. 

Хід уроку 

І. Організаційний етап. 

Перевірка готовності класу до проведення уроку. 

 ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

1. Самоперевірка домашнього завдання за зразком; 

2. Бліц-опитування. 

-   Сформулюйте ознаку подільності на 2; 

- Дайте означення кратного числа; 

- Сформулюйте ознаку подільності на 5; 

- Сформулюйте ознаку подільності на 10; 

- Дайте означення дільника; 

3. Визначити істинність чи хибність висловлювання. 

- 348 – 8 ділиться на 10 і 5; 

- 32 – 8 ділиться на 2; 

- 31 × 6 ділиться на 5; 

- 34 × 9 ділиться на 10; 

      4.  Які з чисел, кратні 5, задовольняють нерівності 64< х < 78? 

ІІІ. Оголошення теми і завдань уроку. 

IV. Мотивація навчальної діяльності. 

Остання цифра числа 87 не ділиться на 3. Чи правильно, що і число 87 не 

ділиться на 3? 

Чи можна по останній цифрі визначити ознаку подільності чисел на 3?  

Чи існують ознаки подільності на інші числа? 

V. Вивчення нового матеріалу. 

Учням пропонується самостійно знайти відповіді на ці запитання у 

презентації «Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10» (слайди №№ 11- 15). 

Налаштувати на успіх за допомогою слів: 

  Ми  дружні  математики, ми  будемо  іти 

В  країну  Математики, щоб  відповідь  знайти. 
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Фізкультхвилинка. 

 

VІ. Закріплення вивченого. 

   Закінчити речення і навести приклад: 

• Щоб дізнатись, чи ділиться число на 3 або 9, потрібно обчислити……..; 

• Якщо сума цифр у числі ділиться на 3, то і……………; 

• Якщо сума цифр у числі не ділиться на 3, то і……………; 

• Якщо сума цифр у числі ділиться на 9, то і……………; 

• Якщо сума цифр у числі не ділиться на 9, то і……………; 

Які ще ознаки подільності ви запам’ятали з презентації? 

 

VІІ.  Робота в парах. Учні отримують картки із завданням. Перевірку 

здійснюють за допомогою  слайда. 

6.   Допишіть до числа 11 справа таку цифру, щоб утворене трицифрове 

число ділилось на 3? на 9? Чи буде воно парним? 

7.   Число а ділиться на 9. Чи ділиться воно на 3? Число n ділиться на 3. Чи 

ділиться воно на 9? 
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         Додаткові вправи 

1.   Напишіть найбільше трицифрове число, яке ділиться на: 

а) 2 і 3;   б) на 2 і 9;    в) на 2; 3 і 5. 

 

2.   Знайдіть двоцифрове число, яке одночасно кратне 2,   5  та  7. 

 

3.   Виразіть у тоннах: 134 кг; 1248 кг; 9 ц; 54 211 кг. 

 

4.   Мідна руда місить 8 % міді. Скільки міді міститься у 260 т такої руди? 

  

IV. Підсумок уроку 

 

Бліцконтроль. З'ясуйте, чи правильні твердження: 15 240 ділиться:  

 

1) на 2;       2) на 9;     3) на 10;   4) на 5;     5) на 45;   6) є простим числом?  

 

VІІІ. Підсумок уроку. 

 

1. Гра «Ознаки подільності на 3». 

 

Діти по черзі називають натуральні числа, але замість 

чисел, які є кратні числа 3, хлопають у долоні. Хто 

помилився – вибуває. 

 

Перегляд відео уроку № 3 «.Ознаки подільності на 3 і 

9. Задачі 1 і 2.»    

 ( ППЗ «Математика 6 клас»). 

 

 

 

 

 

VІІІ. Домашнє завдання.  

 

Ознаки подільності на 3, 9 (§ 3).  А. №№  49, 53.Б. № 60.  

 

 

 

*** 
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УРОК  №4  

                                                            

Тема. Розв’язування задач і вправ. Тестова перевірка знань. 

 

Мета. Закріпити знання учнів  ознак  подільності на  2, 3, 5, 9 і 10. 

Формувати навички використання ознак подільності для виконання завдань, що 

передбачають означення подільності чисел. Провести тестовий контроль знань. 

Розвивати вміння самостійно аналізувати умову задачі, шукати шляхи 

розв’язування; розвивати увагу, бажання пізнавати новее. 

Виховувати виваженість у своїх діях, уважність та наполегливість у 

досягненні поставленої мети. 

 

Обладнання:  комп’ютер, презентація, комп’ютерна програма Му Test. 

 

Тип уроку: урок поглиблення та контролю знань. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний етап. 

 

Перевірка підготовки учнів до заняття. 

Перевірка підготовки класного приміщення до заняття. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Взаємоперевірка. Учні обмінюються зошитами. Вчитель диктує правильні 

відповіді. Діти звіряють відповіді у зошитах, олівцем ставлять позначки «+» або 

«–», підписують прізвище – хто перевірив, ставлять оцінку. Учитель збирає 

зошити для перевірки. 

ІІІ. Оголошення теми і завдань уроку. 

Розкриття загальної мети та плану проведення уроку. 

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності 

Вивчення математики - неначе підйом альпіністів на високу гірську вершину. 

Вивчаючи цю науку, будь 

старанним і спокійним, працюй 

систематично, життєрадісно і 

уважно. Тільки в цьому випадку 

ти станеш розвиненою 

людиною і  будеш здібним до 

вивчення всіх інших наук. 

Пам'ятай: саме на подоланні 

труднощів росте і розвивається 

людина.  

V. Актуалізація опорних 

знань, умінь та навичок 

1. Повторимо: 

ознаки подільності на 2; 



                                                                                          
                                                                                         35 

 

 
 

ознаки подільності на 5; 

ознаки подільності на 10; 

ознаки подільності на 3; 

ознаки подільності на 9. 

Які з чисел 1221, 4010, 275, 1212, 278 діляться на 2; 5; 10? 

2. Серед чисел 350, 243, 429, 

392, 1506, 237, 385, 48, 24, 30 

назвати парні і непарні.  

3. 129, 1113, 720, 461, 225, 

227, 53103, 31004, 30 32, 20 52. 

Завантаж в потяг числа, які 

діляться на 3.  

4. Допоможіть числам 61, 

312, 375, 37, 4510, 441, 29  

знайти свої місця.А) діляться на 

2 і на 3; Б) діляться 2 і на 5; В) 

діляться 5, але не діляться на 2 і 

на 5; Г) діляться 9.   

 

 

 

VІ. Застосування  знань, умінь та навичок при розв’язуванні вправ. 

1. Задача. Купили 5 однакових коробок кольорових олівців.   

Чи може в них бути…?  

➢ 92 олівці? 

➢ 36 олівців? 

➢ 76 олівців?  

➢ 90 олівців?  

 

 

2. Математичний диктант. 

Чи вірно, що: 

1. 529 ділиться на 3?  (ні) 

2. 735 ділиться на 3? (так) 

3. 5420 ділиться на 9? (ні) 

4. 748 ділиться на 3?  (ні) 

5. 639 +594 ділиться на 9? (так) 

6. 747+333  ділиться на 9? (так) 

 

3. Дидактична гра «Дізнайся зашифроване слово». 

 

Знайдіть правильні висловлювання. Випишіть букви поряд з правильним 

висловлюванням і прочитайте слово. 
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П  1.  932+728 ділиться на 2 

Г  2.   765  9 не ділиться на 5 

І  3.   647+ 831 не ділиться на 3 

Ф  3.   647+ 831 не ділиться на 3 

Я  5.  9 999 ділиться на 9, але не ділиться на 3 

А  6.    9 не є дільником 77 777 

Г  7.    459 ділиться на 9 і на 3 

О  8.   2 187 450 ділиться на 2,  3,  5  

Р  9.  1 278 540 ділиться на 2,  3,  5,  9 і  на 10. 

Відповідь: Піфагор. 

4. Знайти в Інтернеті історичну довідку про Піфагора та його учнів. 

Як вони називали число, яке дорівнює сумі своїх дільників ( наприклад, 

число 6 = 1+ 2 + 3)? (Досконалим). 

 

 

 

 

VІІ. Самостійна робота. Виконання тесту  

«Подільність чисел» за допомогою комп’ютерної 

програми Му Тest. 

 

 

 

 

 

VІІІ. Підсумок уроку 

 

Дати якісну оцінку навчального заняття, роботи класу та окремих учнів. 

 

ІХ. Домашнє завдання.  

1. Повторити §§ 1 – 3; А. №№  48, 55, 58. Б. №№ 62. 

2. Друге досконале число  більше від 20 і менше від 30. Знайди це число. 

3.Виготовити картку 10 см на 10 см і вписати в неї числа від 1 до 100 

(заготовка для наступного уроку). 

Забезпечити розуміння учнями цілей, змісту й способів виконання 

домашнього завдання. 

 

 

*** 
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Урок № 5   

 

Тема. Прості та складені числа. 

 

Мета. Повторити ознаки подільності чисел; формувати уміння класифікувати 

натуральні числа залежно від кількості дільників; формувати поняття простого і 

складеного числа. 

 Розвивати  пізнавальну активність, логічне мислення , увагу, культуру 

мовлення. 

 Виховувати відповідальність, ініціативність, свідоме ставлення до 

отримання і застосування нових знань, уміння адаптуватись в мовному 

середовищі. 

 

Обладнання: підручник, комп’ютери, презентація «Прості та складені 

числа», відеопроектор,  доступ до Інтернету,  ППЗ «Математика 6 клас» (урок 

4. Прості та складені числа. Решето Ератосфена. (Вступ. Прості і складені 

числа. Решето Ератосфена. Задача 1. Задача 2).  

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

 

Очікувані результати: учні  розуміють поняття простого і складеного числа, 

уміють користуватись таблицею простих чисел, уміють визначати простим чи 

складеним є число. 

  

Хід уроку 

I.Перевірка домашнього завдання 

 

1. Учитель оглядово перевіряє наявність домашнього завдання. Збирає 

зошити для перевірки. Форма роботи «питання - відповіді» (колективно 

обговорюються ті питання, які виникли в учнів при виконанні домашнього 

завдання).  

 

      2.  Математичний 

диктант 

1. Із чисел 60; 144; 18; 25; 38; 

42; 48; 45; 12; 70 випишіть ті, що 

діляться: на 2; на 3; на 9; на 5; на 

3 і 5; на 2 і 9; на 2 і 3; на 3, 5, 2 і 

9. 

2. Запишіть числа, що діляться 

на 3 і які є більшими від 27  і 

меншими за 42. (30; 33; 36; 39). 

3. Із цифр 5 і 8 складіть 

трицифрове число, що ділиться 

на 3. (555; 558; 585; 855; 885; 858; 
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588; 888). 

Учні виконують математичний диктант на аркушах із заздалегідь 

підготовленою таблицею для відповідей на перше запитання диктанту.  

Учитель проектує на екран картку – відповідь для першого завдання і 

відповіді для другого і третього завдань. Самооцінка диктанту: учні  олівцем 

виправляють допущені помилки і виставляють бали; максимальна кількість 

балів за кожне правильно виконане завдання – 4 бали. 

 
 

II. Мотивація навчальної діяльності. Учитель. Натуральні числа мають 

багато цікавих властивостей. Така прадавня наука, як нумерологія, ою 

розглядає навіть магічні властивості чисел. А ми сьогодні розглянемо 

властивість натуральних чисел, за якою вони поділяються на прості і складені. 

ІІІ. Оголошення теми і завдань уроку. 

ІV. Актуалізація опорних знань 

Запитання до класу 

1.Назвіть дільники числа 1. 

2. Перелічіть дільники числа 18. 

3. Скільки дільників має число 11? число 13? 

4. Які числа завжди є дільниками певного числа? 

V. Вивчення нового матеріалу 

Учитель пропонує учням у парах (у групах), виконати самостійну роботу. 

Використання презентації (слайд № 2). 

Самостійна робота 

1. Знайдіть усі дільники числа: 1; 2; 3; 12; 17; 21; 30.  

2. Складіть таблицю:  

Натуральне число 1 2 3 12 17 21 
 
30 
 

 
Кількість дільників 
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Виконуючи цю роботу, учні мають побачити, що є числа, у яких тільки два 

дільники, числа, що мають більше від двох дільників, і число 1, яке ділиться 

тільки на  себе, тобто на одиницю. 

Учитель проектує на екран слайд № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі за допомогою слайда № 3 опрацьовуєм означення простого і складеного 

числа. 

 

Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних 

натуральних дільники: одиницю і саме це число. 
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На форзаці підручника розміщено таблицю всіх простих чисел, які менші від 

1000. 

Число 2 – найменше просте число. До речі, це єдине парне просте число. 

Найбільшого простого числа немає. Простих чисел нескінченно багато. 

Натуральне число, яке має більше ніж два натуральних дільники, називають 

складеним. 

Запитання до класу 

1. Чи є число 1 простим? складеним? 

2. Які з чисел, поданих у таблиці, є простими? складеними? чому? 

 

IV. Закріплення отриманих знань. Формування вмінь 

Усний рахунок 

1. Чи є правильним твердження, що:  

а) 53 є простим числом; 

б) 1 є простим числом; 

в) 57 є простим числом; 

г) 28 576 є складеним числом? 

2. Чи правильно, що кожне парне число є складеним? 

3. Чи правильно, що добуток двох простих чисел є складеним? 

4. Задумане просте число, наступне за ним число також є простим. Назвіть 

задумане число. 

Письмові вправи 

№ 74 (автор підручника О. С. Істер). 

1) 11, 13, 17, 19; 

2) 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65.  

V. Ситуація успіху.  

Учитель. 

Давайте 

спробуємо знайти 

всі прості числа 

від 1 до 100. Як 

це зробити? Для 

цього 

скористаємся  

виготовленими 

вдома  картками 

із вписаними в 

них числами від 1 

до 100. 

Працюючи в 

парах спробуйте 

створити 

алгоритм 

знаходження простих чисел.  

Цей метод називається «решето Ератосфена». 
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На екран проектується слайд № 4. 

Підсумовуючи 

результати 

відшукання 

простих чисел, 

звертаємся до 

історії 

математики. 

Учням 

пропонується 

відшукати в 

Інтернеті 

історичну 

довідку про 

Ератосфена і 

з’ясувати, чому 

цей алгоритм 

називається 

«решетом  

Ератосфена». 

Учитель. 

Молодці, 

попрацювали всі 

добре! Для 

перепочинку 

пропоную гру 

«Дай волю 

уяві». 

Заплющіть очі і 

опустіть голову 

на руки. Уявіть 

нескінченний 

електричний 

дріт, що 

тягнеться у 

космос. Уявно 

підвісьте на 

нього 

електричні 

лампочки через 

кожен метр і пронумеруйте їх натуральними числами. 

    Уявно підключіть світло так, щоб засвітились лампочки, номери яких є 

простими числами. Уявно полетіть уздовж цього дроту. 

    Розплющте очі. Ось, що ви побачите. (На екран спроектовано слайд № 7). 
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Числа-близнюки. (Слайд № 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Розв’язуємо разом. Слайд №  9. 

Знайти найбільший дільник і найбільший простий дільник числа 20. 

           (20    і     5) 

2. Поставити замість зірочки таку цифру, щоб отримане число було 

складеним:   *137. 

              (1, 4 або 7) 

3. Записати усі прості числа, більші за 15  і менші за 30. 

              (17, 19, 23, 29) 

  4. Простим чи складним є число: а)26; б)41; в)63; г)72; д)82?   

                       (41 – просте число;  26, 63, 72, 82- складені числа) 

 

VIІ. Усні вправи. Слайд №  10 

 

1. Просте чи складене число 10? А число 1? 

                         (10-складене;   1 – ні просте, ні складене). 

2. Скільки різних дільників має число 17? 

                                           (два) 

3. Число p-просте. Скільки різних дільників воно має? 

                                           (два) 

4. Чи має просте число 13 свого «брата близнюка»? 

                                            (так, 11). 

5. Чи може бути простим числом сума двох простих чисел. 

                                             (так, (2+3=5)) 

6. Наступне за задуманим простим числом також є простим. Назвіть задумане 

число. 

                                               ( 2). 
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VIІІ. Робота в парах. Слайд №  11. 

 

• Число, яке має два дільники, називається простим. 

Яка помилка допущена в цьому реченні? 

       ( пропущено слово «лише»). 

 

• Показати, що число 14 складене, а число 41- просте. 

        (14  має 4 дільники (1,2, 7,14), а 41 – два дільники 

(1 і 41)). 

 

• Число а - просте. а) знайти суму всіх його дільників; 

б) знайти добуток усіх його дільників. 

( а) 1+а;   б) а). 

 

• Записати складені числа більші за 34 і менші за 42. 

(35, 36, 36, 38, 39, 40).  

 

• Простим чи складеним буде добуток : а) 17×1; б) 15×1 

(а) простим; б) складеним). 

 

Х. Домашнє завдання. § 4. А. №№ 68, 70, 73;  Б. №№ 75. 

 

ІХ. Підсумок уроку. Перегляд фрагмента відеоуроку (ППЗ «Математика 6 

клас» (урок 4). 

 

 

*** 
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Урок №6     

                                                                                                                           

Тема. Розкладання чисел на прості множники.  

Мета. Формувати вміння використовувати алгоритм розкладання складених 

чисел на прості множники. 

    Розвивати логічне мислення, інтелектуальну активність,  алгоритмічну 

культуру учнів як здатність діяти за заданим алгоритмом.  

      Виховувати  наполегливість, культуру математичного запису, уміння 

аргументувати  свою думку. 

 

Тип уроку: урок формування умінь та навичок. 

 

Обладнання: комп’ютер, відеоурок  № 5 (ППЗ «Математика 6 клас»), 

презентація «Розкладання чисел на прості множники», комп’ютерна програма  

Му Test. 

 

Очікувані результати:  

  учні: 

 - розуміють, що кожне складене число можна розкласти на прості множники 

єдиним способом; 

   - уміють за допомогою алгоритму розкладати складені числа на прості 

множники.  

 

Хід уроку 

I. Організаційний етап. 

Перевірка готовності класу до уроку. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

 

За допомогою програми  Му Test  учні виконують 

самостійну роботу «Прості і складені числа». 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

Натуральні числа, більші за 1, поділяються на прості і складені. Чим 

відрізняються числа цих двох видів? (Варіант відповіді: кількістю дільників). 

Але є ще одна важлива відмінність складених чисел від простих. Про це і піде 

мова на сьогоднішньому уроці. 

 

IV. Оголошення теми і завдань уроку. 

 

V. Актуалізація опорних знань 

Запитання до класу 
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- Які серед записаних нижче чисел є простими? складеними? не є простими і 

не є складеними? діляться на 2? кратні 3? діляться на 10? не 

діляться на 9? Що це означає?  

1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 27; 108. 

- Як записати коротко добуток 2 · 2 · 2; 3 · 3; 5 · 5 · 5 · 5? Як будуть 

називатися числа в новому записі? 

 

Відповідаючи на запитання, учні повторюють основні поняття уроку (просте 

і складене число; ознаки подільності на 2; 5; 10; 3; 9; степінь числа). 

 

V І. Формування нових знань. 

1. Перегляд відео уроку №5. ППЗ «Математика 6 клас».   

2. Викладення нового матеріалу за презентацією 

«Розкладання чисел на прості множники». 

3. Запис опорного конспекту. 

 

 

 

  

Розкладання складених чисел на прості множники  

1. Кожне складене число можна розкласти на 2 чи більше простих 

множників. Приклад: 15 = 3 · 5; 26 = 2 · 13; 27 = 3 · 3 · 3 = 33. 

2. Щоб розкласти складене число на прості множники, виконуй дії, подібні 

до прикладу: 

 

ділиться на 2  

ділиться на 2  

ділиться на 3  

ділиться на 5  

ділиться на 5  

ділиться на 7 

Отже, 2100 = 22 · 3 · 52 · 7 — розклад числа 2100 на прості множники.  

Він єдиний.  

Будь-яка комбінація простих множників з розкладу числа є дільником цього 

числа 
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Фізкультхвилинка. 

 VІІ. Закріплення знань, формування вмінь. 

 

 

1. Розв’язуємо 

разом. 

Учитель проектує 

на екран слайди № 5 

– 7. 

      

2.Формування 

умінь і навичок. 

Робота в парах.  

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна самостійна робота за допомогою програми  Му 

Test.  

 

 

 

 

 

VІІІ. Підсумок уроку. 

 

Учні за опорним конспектом  повторюють алгоритм розкладання складеного 

числа на прості множники і здійснюють рефлексію, відповідаючи на запитання: 

- яке з понять уроку було найскладнішим? найпростішим? найцікавішим? 

- над чим вам треба більш ретельно попрацювати під час виконання 

домашнього завдання? 

 

ІХ. Домашнє завдання. § 5.  А. № 86; Б. № 91. 

 

 

 

*** 
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Урок  №7                                                                                    

 

Тема.  Найбільший спільний дільник.  

 

Мета. Формувати в учнів поняття  про спільний дільник двох чисел і 

найбільший спільний дільник (НСД) двох чисел, а також розглянути алгоритм 

знаходження НСД двох чисел; формувати початкові вміння виконувати  

завдання, що передбачають використання алгоритму знаходження НСД. 

Розвивати алгоритмічну культуру учнів як здатність діяти за заданим 

алгоритмом, логічне мислення. Виховувати уважність, точність і культуру 

записів у зошиті, дисципліну.            

 

Обладнання: підручник, комп’ютер, комп’ютерний проектор, презентація 

«Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне»   програма  Му Test,  

ППЗ «Математика 6 клас».   

 

Тип уроку: засвоєння знань і формування умінь. 

 

Очікувані результати:  

  учні: 

 - розуміють поняття спільний дільник і найбілший спільний дільник; 

 - уміють знаходити найбільший спільний дільник двох чисел. 

Хід уроку 

І. Організаційний етап. 

 

Організація уваги учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

1. Обговорення запитань, які виникли при виконанні домашнього завдання. 

2. Для перевірки домашнього завдання учитель збирає зошити.  

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Для розв’язування багатьох задач і для подальшого вивчення математики 

часто приходитиметься визначати спільні дільники двох чисел, а також їх 

найбільший спільний дільник. Тому потрібно навчитись це робити. 

 

IV. Оголошення теми і завдань уроку. 

 

V. Актуалізація опорних знань і вмінь. 

1. Робота з комп’ютером. Колективне обговорення тестових 

завдань «Розкладання на прості множники» ( програма  Му 

Test).  

2. Бліц – опитування. 

- Які числа називаються простими? 

- Які числа називаються складеними? 
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- Назвати прості числа від 2 до 20. 

- Як розкласти натуральне число на прості множники? 

- Знайдіть серед розкладів неправильний: 

72 = 2· 2· 2· 3·3;    84 = 2· 2 · 3 · 7;   90 = 2· 2 · 3· 3 · 5. 

(Це розклад 90 = 2· 2 · 3· 3 · 5, правильно:  90 = 2 · 3· 3 · 5). 

 

VI. Формування нових знань 

Постановка проблеми 

Задача. З 18 цукерок, 12 яблук треба зробити гостинці для першокласників, 

щоб у кожному гостинці цукерок і яблук була однакова кількість. Скількох 

першокласників можна пригостити? 

1.       Розв'язування проблеми 

  Аналіз умови приводить до висновку, що під час розв'язування треба знайти 

числа, на які ділилися б і 18, і 12. 

2. За допомогою презентації «Найбільший спільний дільник і найменше 

спільне кратне» учні знайомляться з поняттями: 

• спільний дільник; 

• найбільший спільний дільника двох чисел; 

• алгоритм знаходження НСД; 

• взаємно прості числа.  

а) перегляд відео уроку №6 ППЗ «Математика 6 клас». 

в) виконання коротких записів у зошиті. 

 

Опорний конспект. 

  

НСД (а; b) 

1) 18 ділиться на: 1; 2; 3; 6; 9; 18.               12 ділиться на: 1;2;3;4;6; 12. 

 
2) Як знайти НСД (18; 12) з їх розкладів на прості множники? 

 

 

 18 = 2 · 32; 12 = 22 · 3;  

 НСД (18; 12) = 2 · 3 = 6  

 

3) Якщо НСД (а; b) = 1, то а і b— взаємно прості.  

Приклад: а = 2 · 3 · 5; b = 7 · 11 · 13. НСД (а; b)= 1; а,b— взаємно прості 

 

Цікавий спосіб знаходження НСД – алгоритм Евкліда 

 

Робота в системі Інтернет. Перша група знаходить історичну довідку про 

Евкліда (Вводять ключові слова: «Евклід, історична довідка»). При розповіді 

проектують портрет Евкліда на екран. 
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     Друга група знаходить алгоритм Евкліда обчислення НСД двох чисел 

(Ключові слова «НСД, алгоритм Евкліда»). 

(Цей метод відшукання найбільшого загального 

дільника вперше описаний у книзі Евкліда 

“Начала”. Його називають алгоритмом Евкліда. 

Полягає він у наступному. Спочатку ділять більше 

число на менше. Якщо виходить залишок, то ділять 

менше число на залишок. Якщо знову виходить 

залишок, то ділять перший залишок на другий. Так 

продовжують ділити доти, поки в залишку не вийде 

нуль. Останній дільник і є найбільший спільний 

дільник (НСД) даних чисел). 

 

Приклад. Знайти НСД чисел 9765 і 6944. 

Розв'язання. 
  9765 = 6944 · 1 + 2821, 

6944 = 2821 · 2 + 1302, 

                                                           2821 = 1302 · 2 + 217, 

                                                               1302 = 217 · 6. 

Відповідь. 217. 

 

VII. Закріплення знань учнів, формування вмінь. 

 

1. Яке число називається НСД двох натуральних чисел? 

 

2. Які два числа називаються взаємно простими?  

 

3. Що потрібно робити, щоб визначити, чи будуть числа взаємно простими? 

 

4. Знайдіть НСД (a; b), якщо: 

 

а) а = 2 · 3; b=2 · 5; б) а=22· 3 · 5; b=22· 32; в) а = 2 · 3 · 7;b=52. 

 



                                                                                          
                                                                                         50 

 

 
 

Чи можна за цим самим алгоритмом знайти НСД трьох чисел?  

 

Письмові вправи 

 

1. Знайдіть усі спільні дільники чисел: а) 50 і 40; б) 56 і 98. 

2. Знайдіть НСД чисел: а) 253 і 207; б) 50 і 49; в) 120; 180; 200. 

3. Доведіть, що числа 36 і 77 взаємно прості. 

Після виконання цього завдання доречно буде зауважити, що поняття прості 

числа і взаємно прості числа не слід плутати.  

 

Додаткові вправи 

 

1. Діти отримали на новорічній ялинці однакові подарунки. У всіх подарунках 

разом було 123 апельсини і 82 яблука. Скільки дітей було присутньо на святі? 

Скільки апельсинів і скільки яблук було в кожному з подарунків? 

2. Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 12, у яких чисельникі 

знаменник — взаємно прості числа. 

3. Знайдіть значення виразу:1,24:3,1 + 12:0,25–2:25 + 1,8:0,45. 

 

VIІІ.Підсумки уроку 

 

Повторення  алгоритму знаходження НСД: 

1) Розкласти числа на прості множники 

2) Підкреслити однакові множники в обох розкладах 

3) Знайти добуток цих однакових множників. 

4)  
ІХ. Домашнє завдання. § 6. А. №№ 99, 103(1 - 3), 104(1, 2); Б. №№ 106, 114, 

119. 

 

Х. Рефлексія 

 

На уроці я: 

Дізнався …   

   Зрозумів …    

   Навчився …   

  Я не вмів, а тепер умію … 

 Мені сподобалося … 

 

   

*** 
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Урок  № 8                         

 

Тема.  Найменше спільне кратне 

 

Мета. На основі знань про кратне число формувати уявлення учнів про 

поняття спільного кратного двох натуральних чисел, НСК, а також навчити їх 

користуватися алгоритмом знаходження НСК двох натуральних чисел.  

Розвивати вміння логічно аргументувано і чітко висловлювати свою 

відповідь, формулювати висновок, уміння знаходити потрібну інформацію в 

Інтернеті.  

Виховувати уміння сконцентруватися. 

 

Обладнання: комп’ютер, підручник, комп’ютерний проектор, презентація 

«Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне»   програма  Му Test,  

ППЗ «Математика 6 клас».   

 

Тип уроку: засвоєння знань і формування умінь. 

 

Очікувані результати:  

  учні: 

 - розуміють поняття спільне кратне і найбілше спільне кратне; 

 - уміють знаходити найбільше спільне кратне двох чисел. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний етап. 

 

Перевірка готовності учнів до заняття. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Заздалегідь записані на дошці розв'язання вправ домашньої роботи з 

допущеними кількох типових помилок. Учні, перевіряючи написане, повинні 

знайти помилку. 

 

ІІІ. Оголошення теми уроку 

 

Розкриття загальної мети та плану проведення уроку. 

 

IV. Мотивація навчальної діяльності. 

  

«Теорія без практики мертва і безплідна, практика без теорії неможлива» 

                                                                                                    Рене Декарт. 

В кінці уроку знайдемо в Інтернеті інформацію про Рене Декарта. Хто він?   

 

V. Актуалізація опорних знань 
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Математичний диктант 

1. Шість учнів біля дошки розкладають на прості множники числа: 

68,72,75,105, 54 і 126. Решта по групах (за розподілом учителя) роблять це в 

зошитах. 

(68 = 2· 2·17; 72 = 2·2· 2·3; 75 = 3· 5· 5; 105 = 3· 5·  7; 54 = 2· 3· 3· 3;  

126 = 2· 3·  7). 

2. Самостійно: знайти НСД чисел: а) 68 і 72; б) 75 і105; в) 54 і 126. 

Для самоперевірки демонструються заздалегідь приготовлені відповіді: 

а) НСД(68;72)=2·2=4 

68=2·2·17;  72=2·2·2·3·3 

б) НСД(75;105)=3·5=15 

75=3·5·5;  105=3·5·7 

в) НСД(54;126)=2·3·3=18 

54=2·3·3·3;  126=2·3·3·7 

 

VI. Формування нових знань 

1. Постановка проблеми 

Задача. До кіоску завезли зошити. Якщо розкласти по 15 зошитів або по 20 

зошитів в пачку, то в обох випадках зайвих зошитів не залишиться. Яку 

кількість зошитів могли завезти до кіоску? Яка найменша кількість зошитів 

могла бути завезена? 

1. Розв'язання проблеми. 

Аналіз умови приводить до висновку, що під час розв'язування задачі треба 

знайти числа, які діляться (кратні) на 15 і на 20. 

2. За допомогою презентації «Найбільший спільний дільник і найменше 

спільне кратне» учні знайомляться з поняттями: 

  спільне кратне кількох натуральних чисел, найменше спільне кратне (НСК).  

3. Короткий запис у зошиті можна зробити у вигляді такого опорного 

конспекту: 

a. Числа, кратні 15: 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120;... 

b. Числа, кратні 20: 20; 40; 60; 80; 100; 120;... 

c. НСК (15; 20) = 60. 

4. Відповіді до задачі: до кіоску могли завезти 60, 120, 180, 60п  зошитів; 

60 - найменша кількість зошитів могла бути завезена до кіоску. 

5. Алгоритм знаходження НСК двох чисел. 

Робота з підручником (автор О. С. Істер). Приклад 1, стор. 25; правило – 

алгоритм знаходження НСК – стор.26. 

Запис у зошиті: 

1. 30 = 2· 3· 5; 36 = 2· 2· 3· 3; 

2. НСК(30; 36) = 2· 2· 3· 3· 5 = 180. 

Фізкультхвилинка. 

 

VІІ. Закріплення знань і формування вмінь 

І рівень 

Усні вправи 
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1. Яке число називають спільним кратним а і b? 

2. Яке число називають НСК чисел а і b?  

3. Знайдіть НСК(а; b), якщо: 

а) а = 3·5; b = 1; б) а = 3·5; b = 5·7; в) а = 32·5; b = 3·5. 

II рівень 

Письмові вправи 

1.      Знайдіть найменше спільне кратне чисел а і b, якщо: 

a) a = 22·3·52; b = 2·33·5;          б) а = 32·72; b =2·3·3·5·7·7; 

в) а = 2·2·5·5·11; b = 2·2·3·5·11. 

2.      Знайдіть найменше спільне кратне чисел: 

а) 6 і 8; б) 72 і 99; в) 396 і 180; г) 34; 51 і 68. 

3.      У портовому місті починаються три туристичних рейси, перший з яких 

триває 15 діб, другий – 20, третій – 12 діб. Повернувшись до порту, теплоходи 

того ж дня вирушають у новий рейс. Сьогодні з порту вийшли теплоходи за 

всіма трьома маршрутами. Через скільки діб вони знову разом вийдуть у 

плавання? 

4.      Число m кратне 12. Доведіть, що m ділиться на 4. 

5.      Знайдіть найбільше двоцифрове число, кратне числам 2 і 7. 

6.      Знайдіть НСД чисел: а) 12 і 24; б) 75 і 45; в) 81 і 243. Чи є серед них 

взаємно прості? 

7.      Виконайте дії: (1,87 + 1, 955) : 0,85 – (2 · 1,75 – 3,5) ·4,62. 

 

Робота в системі Інтернет. Знайти в Інтернеті 

історичну довідку про Рене Декарта. Які можуть бути 

ключові слова для пошуку? 

 

VІІІ. Підсумок уроку 

 

Повторити алгоритм знаходження НСК двох 

натуральних чисел: 

1)      Розкласти числа на прості множники 

2)      Підкреслити всі множники в розкладі першого 

числа 

3)      В розкладі другого числа підкреслити тільки ті 

множники, яких немає в першому 

       4)      Знайти добуток всіх підкреслених  множників. 

      5)  Перегляд відеоуроку  №7  ППЗ «Математика 6 клас». 

 

ІХ. Домашнє завдання. § 7. А. №№ 123; 126(1 -4) 127(1; 2); Б. 

№№ 128; 133. 

Х. Рефлексія. 

Чи з’явилося почуття самоповаги від твоєї роботи на уроці? Похвали себе. 

 

*** 
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Урок  № 9                              

Тема.  Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне.  

 

Мета.Закріпити  знання учнів про НСД і НСК. Вдосконалювати вміння 

знаходити НСД і НСК у різних випадках. 

 Розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, розумову активність, 

математичну інтуїцію. Креативність у пошуку способів вирішення проблем 

(задач), які виникають. 

 Виховувати  старанність, наполегливість, здатність до переборення 

труднощів, почуття взаємодопомоги. 

  

Обладнання: підручник, комп’ютер, доступ до Інтернету, презентація 

«Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне», мультимедійний 

проектор,   програма  Му TestХ.   

 

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок. 

 

Очікувані результати:    

 - повторення, закріплення і поглиблення знань з теми «Подільність 

натуральних чисел». 

- учні розуміють поняття НСД і НСК; 

 - учні уміють розв’язувати типові задачі з теми.  

Хід уроку 

I.Організаційний етап. 

Організація уваги учнів. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Зібрати зошити на перевірку. 

ІІІ. Оголошення теми уроку. 

IV. Мотивація навчальної діяльності. 

                                     «Не  досить  оволодіти  премудрістю, потрібно  також            

                                     уміти  користуватися  нею».   

 Народна мудрість 

VI. Актуалізація опорних знань. 
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Робота з презентацією «Найбільший спільний дільник і найменше спільне 

кратне».  

1.  Повторення теоретичного матеріалу, алгоритмів і прикладів знаходження 

НСД і НСК. 

2. Робота в парах.  

1.Записати всі правильні 

дроби зі знаменником 12, у 

яких чисельник і знаменник – 

взаємно прості числа. 

Відповідь: 1/12; 5/12; 7/12; 

11/12. 

2. Діти отримали на 

новорічному святі однакові 

подарунки. В усіх подарунках 

разом було 123 апельсини і 82 

яблука. 

1.Скільки дітей були 

присутні на святі?  

2.Скільки апельсинів і скільки яблук було в кожному подарунку? 

Відповідь:  41 дитина; 3 апельсини і 2 яблука.  

 

VII. Поглиблення знань учнів. 

 

1. Робота в системі Інтернет. Що таке компетентнісна задача? 

2. Приклади компетентнісних задач. На екран проектуються слайди №№ 7 

і 8. 

 
Компетентнісна задача 1. Випускники подарували першокласникам на святі  

букварика  84 зошити у клітинку і 56 зошитів у лінійу. Ці зошити порівну 

розділили між учнями. 1. Скільки учнів у класі, якщо відомо, що їх білше за 23? 

2. Скільки зошитів в клітинку отримав кожен першокласник? 
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3. Скільки зошитів в лінійку отримав кожен першокласник? 

Розв’язання. 1. Знаходимо НСД(84; 56). 

НСД(84; 56)=28 

28>23. Отже, в класі 28 учнів. 

2. 84:28 = 3 (зош.) - кількість зошитів у клітинку; 

3. 56:28 = 2 (зош.) - кількість зошитів у лінійку. 

Відповідь: 28 учнів; 3 зошити в клітинку; 2 зошити в лінійку.  

 

Компетентнісна задача 2. Оленка та Іванка брали участь у інтелектуальній 

грі. Експериментально встановивши довжину свого кроку ( Оленки - 40 см, а 

Іванки – 60 см. ), 

дівчаткам портрібно було 

дати відповіді на такі 

питання: 

1. Яку найменшу 

відстань вони мають 

пройти, щоб кожна 

зробила цілу кількість 

кроків? 

2.  По скільки кроків 

зробить кожна? 

 Розв’язання. 

1. Знаходимо НСК(40; 

60).  

НСК(40; 60)=120. 

Отже, найменшу 

відстань, яку мають пройти Оленка та Іванка, щоб кожна зробила цілу кількість 

кроків, дорівнює 120 см. 

2. 120 : 40 = 3 (кроки), 120 : 60 = 2 (кроки) – кількість кроків, яку зробить 

кожна з дівчаток. 

Відповідь : 120 см; 3 кроки; 2 кроки. 

 

3. Пропедевтика теми «Зведення дробів до найменшого спільного 

знаменника та скорочення дробів». 

Відпрацювати такі моменти: 

а)  знаходження НСК двох взаємно простих чисел;  

б) знаходження НСК і НСД двох чисел, одне з яких ділиться на інше; 

в) знаходження НСК двох чисел із властивості  . 

Проблемно-пошуковий метод: запропонувати учням завдання, що 

допоможуть їм самим «відкрити» ці властивості. 

1. Розкладіть на прості множники числа: а) 15 і 2; б) 10 і 9;  в) 8 і 9. 

Знайдіть НСК і НСД цих чисел. Яку закономірність ви помітили? 

2. Чи ділиться: а) 70 на 35; б) 36 на 3; в) 216 на 108? 

 Знайдіть їх НСК і НСД. Яку закономірність ви 

помітили? 
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3. Знайдіть НСК і НСД чисел: а) 2 і 6; б) 45 і 3; в) 20 і 21. 

Порівняйте добуток НСК і НСД кожної пари з добутком чисел кожної пари. 

Яку закономірність ви помітили? 

Опорний конспект:  

➢ НСК (a; b) • НСД (a; b) 

= ab. 

➢ Якщо НСД (a; b) = 1 (a, 

b –  взаємно   прості), то 

НСК(a; b) = ab. 

➢ Якщо а ділиться на b, то 

НСК(a; b) = а; НСД (a; b) = b.

  

Приклад 1. 

НСД (12; 13) = 1 

(послідовні числа), тому 

НСК(12; 13) = 12 • 13. 

Приклад 2. 

 

24 ділиться на12, тому НСК (24; 12) = 24;  

НСД (24; 12) = 12 

VІІІ. Відеофізкультхвилинка. Відшукати в Інтернеті. Проводить той, хто 

перший знайшов. 

 ІХ. Виконання тестових завдань в програмі Му Test. (Тест «НСД і 

НСК»).  

Х. Домашнє завдання. 

Підготуватися до контрольної роботи.  Підручник (автор О. С 

Істер): завдання для перевірки знань № 1, стор. 28. 

ХІ. Рефлексія 

Висловіть свою думку про урок, вибираючи початок фрази з 

рефлексивного екрану: 
Сьогодні я дізнався...  

Було цікаво...    

Було важко...  

Я виконував завдання...  

Я зрозумів, що...       

Тепер я можу...   

Я відчув, що...  

Я придбав...  

Я навчився...      

У мене вийшло...      

Я зміг...   

Я спробую...  

Мене здивувало...   

Урок дав мені для життя...  

 

*** 
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 Урок  № 10                                                 

 

Контрольна робота № 1.Тема «Подільність натуральних чисел». 

 

Мета. Перевірити рівень засвоєння програмних знань, умінь та навичок з 

теми «Подільність натуральних чисел». 

    Формувати вміння логічно мислити; правильно висловлювати свої        

думки в письмовому вигляді. 

    Виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідальність.  

 

Тип уроку. Перевірка знань, навичок та вмінь. 

                              ХІД УРОКУ 

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. 

Перевірити готовність учнів до уроку, налаштувати їх на роботу. Нагадати 

учням правила поведінки під час проведення контрольної роботи. Нагадати 

учням критерії оцінювання контрольної роботи. 

 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

Зошити з виконаною домашньою  роботою зібрати на перевірку. 

 

III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ 

Наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрування учнями своїх 

навчальних досягнень, а саме: 

- знання ознак подільності; 

- вміння застосовувати їх при знаходженні НСД, НСК. 

IV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 1 

1. Які з чисел: 78; 123; 226; 501; 827; 954; 1440; 29 054; 3 254 діляться на 2? 

3? 5? 9? 10?                                                                                                          (2б) 

2. Запишіть прості числа, які є розв'язками нерівності 24 <х< 40.                  

(1б) 

3. Розкладіть на прості множники числа: 144; 10 000.                                       

(2б) 

4. Знайдіть: а) НСД (26, 65, 130); б) НСК (56, 70, 35).                                       

(2б) 

5. Знайдіть значення виразу 142 – 18,9 + (4 + 1)3 – 2,1 і розкладіть здобуте 

число на прості множники.                                                                          (2б) 

6. Якої найменшої довжини повинна бути дошка, щоб її можна було 

розрізати впоперек на рівні частини завдовжки 20 або 27 см без витрат 

матеріалу?   (1б) 

7*. Підлога кімнати прямокутної форми має розміри 42,5 і 37,5 дм. її треба 

викласти декоративними квадратними плитками. Який можливий найбільший 

розмір сторони плитки? Скільки потрібно таких плиток?                              (2б) 
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Варіант 2 

1. Які з чисел: 87; 324; 155; 249; 140; 7 830; 9 986; 77 901; 23 418 діляться на 

2? 3? 5? 9? 10?            (2б)             

2. Запишіть прості числа, які є розв'язками нерівності 48 <х < 61.                  

(1б) 

3. Розкладіть на прості множники числа: 248, 1203.                                         

(2б) 

4. Знайдіть: а) НСД (14, 21, 63); б) НСК (19, 38, 57).        (2б)                         

5. Знайдіть значення виразу (3 – 1,5) + 15,75 + 112 – 9 і розкладіть здобуте 

число на прості множники.                                (2б)        

6. Для участі у спортивних змаганнях треба було поділити 36 дівчат і 24 

хлопці на рівні за кількістю групи, які складаються тільки з дівчат і тільки з 

хлопців. Яке найбільше число осіб може бути у групі?                    (1б) 

7*. Два автобуси одночасно вирушають від однієї станції за різними мар-

шрутами. В одного рейс туди й назад триває 40 хв, у другого – 1 год 12 хв. 

Через який час автобуси знову зустрінуться на цій станції?          (2б) 

Розв'язання і відповіді 

Варіант 1 

1. На 2: 78; 226; 954; 1440; 29 054; на 5: 1 440; 3 245; на 10: 1 440; на 3: 78; 

123; 501; 954; 1 440; на 9: 954; 1 440. 

2. х набуває значень: 29; 31; 37. 

3. 144 = 24·32; 10000 = 24·54. 

4. а) НСД (26; 65; 130) = 13; б)НСК(56;70;35) = 23 -5-7 = 560. 

5. 300. 

6. НСК (20; 27) = 20 · 27 = 540 (см). 

7.  1) 42,5 дм = 425 см; 37,5 дм = 375 см; НСД (425; 375) = 52 = 25 см;  

2) S = 159 375 (см2) – площа підлоги;  

3) Sпл = 252 = 625 (см2) – площа плитки;  

4) 159 375 : 625 = 255 плиток. 

 

Варіант 2 

1. На 2: 324; 140; 7830; 9986; 23418; на 5: 155; 140; 7 830; на 10:140; 7 830; 

на 3: 87; 324; 249; 7 830; 77 901; 23 418; на 9: 324; 7 830; 23 418. 

2. х набуває значень: 53; 59. 

3. 248 = 23 -31; 1203 = 3-401. 

4. а) НСД (14; 21; 63) = 7; б) НСК (19; 38; 57) = 114. 

5. 130. 

6. НСД (36; 24) = 12. 

7. 1 год 12 хв = 72 хв; 2) НСК (40; 72) = 360 хв, отже, через 6 годин. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

VІ. РЕФЛЕКСІЯ 

Найбільший мій успіх на уроці: 

Найбільші труднощі на уроці: 

*** 
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Компетентнісні задачі та їх оцінювання  

  

Можна провести контрольну роботу  з підбором компетентнісних задач. 

 Робота включає три завдання. У кожному завданні є вихідні дані та вимоги 

у вигляді запитань. У вихідних даних наводиться  дані практичної ситуації, що 

є спільною для запитань до даного завдання. Кількість завдань у контрольній 

роботі – це кількість сюжетів на запитання яких  учні повинні  компетентно 

відповідати. 

Запитання – завдання мають або тестову форму із вибором відповіді, або 

відкриту форму, коли учень має навести власне розв’язання задачі. 

 На відміну від традиційних тестових завдань пропонуються й особливі 

тестові завдання – серед наведених до них відповідей правильними є дві. 

Контрольна робота оцінюється  до 12 балів. 

 

                                        *** 
 

Можливі  варіанти  контрольної  роботи  
(Тарасенкова  Н. А. Перевірка предметних компетентностей. Математика, 6 кл. Збірник 

завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч.-метод. посібник / Н. А. 

Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк; за ред. Н. А. Тарасенкової. – 

Київ : Оріон, 2015. – 40 с. - (книга трьох авторів). 

 

Тема: ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Шкільний автобус розрахований на 32 місця. 

1) Скільки школярів могло їхати до школи у вівторок, якщо це число ділиться 

і на 5, і на 3? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 30 шк.               Б. 45 шк.  

В. 15 шк.               Г. 20 шк.       

2) Скільки школярів їхало до школи в середу, якщо це число є спільним 

дільником чисел 125, 75 і 150? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 15 шк.               Б. 30 шк. 

В. 75 шк.               Г. 25 шк. 

3) Скільки школярів могло їхати до школи в п’ятницю, якщо це число 

ділиться і на 5, і на 2? (1 бал) 

Правильними є дві відповіді:  
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А. 20 шк.               Б. 40 шк. 

В. 35 шк.                Г. 30 шк. 

Завдання 2. На День міста були організовані дводенні спортивні 

змагання велосипедистів. Швидкості трьох переможців – це три різні 

числа, два з яких – парне, а ще одне – ділиться на 5. Усі три числа більші за 

11 і менші від 23.  

1) Якою була швидкість велосипедиста, що приїхав до фінішу третім, якщо 

це число ділиться на 2 і на 3? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 30 км/год.                 Б. 21 км/год.  

В. 12 км/год.            Г. 15 км/год. 

2) Якою була швидкість велосипедиста, що приїхав до фінішу другим? (1 

бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 12 км/год.                 Б. 15 км/год.  

В. 18 км/год.            Г. 20 км/год. 

3) Якою була швидкість велосипедиста, що приїхав до фінішу першим? (1 

бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 10 км/год.                 Б. 15 км/год.  

В. 18 км/год.            Г. 25 км/год. 

4) Розв’яжіть задачу. Яку відстань проїхали велосипедисти за два дні, якщо 

це число є НСК чисел, якими задано швидкості переможців велогонки? (2 

бали). 

Завдання 3. Дно коробки цукерок має форму квадрата  розміром 15×15 

см.  Будемо вважати, що між цукерками немає вільного місця.  

           Розв’яжіть задачі.  

1) Яку найбільшу кількість цукерок можна покласти в таку коробку, якщо 

цукерки мають форму квадрата зі сФтороною 2 см? (1 бал). 

2) Яку найбільшу кількість цукерок можна покласти в таку коробку, якщо 

цукерки мають форму прямокутника зі сторонами 3 см і 2 см? (1 бал). 

3) Яких розмірів мають бути цукерки квадратної форми, щоб у таку коробку 

їх помістилося рівно 25 штук і не залишилося вільного місця? (1 бал). 

4) По скільки цукерок трьох різновидів можна покласти в коробку, якщо 

числа, які виражають кількості цих цукерок, є різними дільниками числа 60, а 

загалом є 50 цукерок? (1 бал). 

 

                                          Варіант 2 

Завдання 1. Автобус, яких розвозить працівників швейної фабрики, 

розрахований на 36 місць.  

1) Скільки працівників могло їхати на фабрику в понеділок на першу зміну, 

якщо це число ділиться і на 3, і на 5? (1 бал) 

Правильними є дві відповіді:  

А. 45 чол.              Б. 15 чол. 

В. 30 чол.               Г. 25 чол. 
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2) Скільки працівників могло їхати на фабрику у вівторок зранку, якщо це 

число ділиться і на 3, і на 9? (1 бал) 

Правильними є дві відповіді:  

А. 27 чол.           Б. 15 чол. 

В. 18 чол.            Г. 30 чол. 

3) Скільки працівників їхало на фабрику в понеділок на другу зміну, якщо це 

число є спільним дільником чисел 140, 105 і 70? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 25 чол.             Б. 10 чол. 

В. 70 чол.             Г. 35 чол. 

Завдання 2. На День Незалежності України серед школярів були 

організовані змагання з бігу на а м. Час трьох переможців виражається 

трьома різними числами, одне з яких ділиться на 10 і на 3, а ще одне – на 10 

і на 9. Усі три числа більші за 110 і менші від 230.  

1) Яким був час бігуна, що прийшов до фінішу третім, якщо це число є 

кратним числа 40? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 150 с.             Б. 80 с. 

В. 200 с.             Г. 240 с. 

2) Яким був час бігуна, що прийшов до фінішу другим? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 120 с.             Б. 180 с. 

В. 150 с.             Г. 240 с. 

3) Яким був час бігуна, що прийшов до фінішу першим? (1 бал) 

Правильною є одна з відповідей:  

А. 90 с.             Б. 150 с. 

В. 180 с.             Г. 270 с. 

4) Яку відстань а ( у метрах) подолали бігуни, якщо це число є НСК чисел 

200, 160, і 40? Відповідь обґрунтуйте. (2 бали). 

Завдання 3. Дно коробки печива має форму квадрата розміром 16×16 см. 

Будемо вважати, що печиво укладено у коробці в один шар і між печивом 

немає вільного місця.  

      Розв’яжіть задачі.  

1) Яку найбільшу кількість печива можна покласти в таку коробку, якщо 

кожне печиво має форму квадрата зі стороною 3 см? (1 бал). 

2) Яку найбільшу кількість печива можна покласти в таку коробку, якщо 

кожне печиво має форму прямокутника зі сторонами 3 см і 4 см? (1 бал). 

3) Якого розміру має бути печиво квадратної форми, щоб у таку коробку його 

помістилося рівно 64 штуки і не залишилося вільного місця? (1 бал). 

4) По скільки штук трьох різновидів печива можна покласти в коробку, якщо 

числа, які виражають кількість цього печива, є різними дільниками числа 54, а 

загалом печива 36 штук? (1 бал). 

*** 
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Нестандартний урок  з математик у 5 класі,  

який увійшов у методичний посібник районного рівня «Готуємось до 

першого уроку з математики у 5 класі» (на допомогу вчителю-початківцю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку. Повторення вивченого в 1-4 класах. 

 Мета уроку: повторити і закріпити уміння розв’язувати приклади вивчених 

типів, задачі на рух, повторити одиниці вимірювання довжини; закріпити 

навички усних та письмових обчислень, ознайомитися із планетами Сонячної 

системи; продовжити вчитися працювати в групах. 

 Закріплювати навички усних та письмових обчислень, 

уміння розв’язувати задачі на 

рух; повторити одиниці 

вимірювання довжини;             

 розвивати  навички усних 

обчислень, мислення, уміння 

працювати в групах, увагу; просторову уяву, розумову 

активність, пізнавальний інтерес, потребу в самоосвіті, 

обґрунтованість суджень;       виховувати   культуру 

спілкування, взаємодопомогу, ознайомити із планетами 

Сонячної системи. 

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок. 

Обладнання:  комп’ютер, презентація. 

Хід уроку 
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 І. Організація класу 

                   Дзвоник пролунав веселий,                          

                   Дружно всіх він кличе в клас. 

                   Що ж цікаве на уроці пропоную я для вас? 

ІІ.Мотивація начання 

 Щоб у космос літати, 

 щоб до зірок дістати, 

Треба нам гарно  

математику знати. 

  Дружба з такою точною і 

необхідною наукою, як математика, 

допоможе нам сьогодні здійснити 

космічний політ. 

   Наш клас сьогодні – це екіпаж. 

На чому можна подорожувати в 

космос? (На ракеті). У вас на партах є 

геометричні фігури, з них треба 

створити ракети. Які геометричні 

фігури використали? (Трикутник, 

квадрат, чотирикутник). 

   У кожного екіпажу є свій 

бортовий журнал. В ньому капітани будуть записувати результати вашої 

роботи. В кінці подорожі ці журнали ви здасте мені і я врахую результати при 

оцінюванні ваших навчальних досягнень.  

  

ІІІ. Повторення й узагальнення знань. 

1. Математична розминка (проводиться методом «Блискавка».) 

 

  

Перед польотом перевіримо 

вашу готовність. Відповідає той, 

хто спіймає кульку. 

-Яку арифметичну дію виконуємо 

при знаходженні частки? (Ділення) 

 

-Яку арифметичну дію виконуємо 

при порівнянні чисел?(Віднімання) 

 

-Який знак треба поставити між 

числами при збільшенні числа у кілька разів? 

 

(Множення) 

                                                                                              

-Як знайти частину від числа? (Діленням) 
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-Як називаються числа при множенні? 

 

Молодці,от тепер я бачу, ви готові до польоту. 

2. Повідомлення завдань уроку 

Наш маршрут такий: відвідати деякі  планети 

Сонячної системи і повторити вивчені навички: 

усних та письмових обчислень, умінь розв‘язувати  задачі. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Екіпажам – готовність номер 1. 

Перевірити порядок на робочому місці, положення тіла під час письма. 

Відлік: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1, пуск!  

Щоб наші космічні кораблі набрали відповідну швидкість, ми маємо 

перевірити свою пам'ять (прийом «Сфотографуй »: 

- правильно прочитати числа (№ 1, ст.. 5);  

- записати  в зошити найменше та найбільше число. 

 - Які числа записали? (111,417 009). 

 - Скільки всього одиниць в першому числі? Скільки всього тисяч в другому 

числі? 

- № 2, ст. 5.(Самоперевірка за заздалегідь приготовленими записами на 

дошці). 

4. Робота в групах 

А зараз нам треба буде попрацювати в групах. Не забувайте правила. 

Кожному екіпажу необхідно буде скласти пазл, на якому зображена планета, 

про яку ми сьогодні дізнаємося. Але для того, щоб його скласти, необхідно 

розв’язати приклади. 

1 група 

№ 8 (1, 3); № 9(1; 3); № 34(1); №40. 

2 група 

№ 8 (2, 4); № 9(2; 4); № 34(2); №41. 

 3 група 

№12;  № 19;  № 24. 

Отже, планети Сонячної системи розташовані навколо чого?  (Сонця) Що 

таке Сонце? (Зірка) Які ж планети ми відвідаємо сьогодні? (Меркурій, Марс, 

Земля, Венера). 

• Яка планета найближча до Сонця? (Меркурій) . 

Діти читають. 

 Ми знаходимось на планеті Меркурій.Це 

найближча до Сонця планета її відстань до 

Сонця змінюється від 46 до 70 млн. км. 

Це найшвидша планета, адже за рік вона 

«оббігає» навколо Сонця аж 4 рази. Дні тут 

дуже жаркі й довгі (температура +400 С 

цілих 3 місяці ). Ночі – навпаки, дуже 

холодні -180 С. 
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Учитель. 

Меркурій – жовта планета, покрита шаром пилу і кратерами.Там немає нічого 

живого. Одне лиш мовчазне і мертве каміння. 

 

Ну що ж, летимо далі до іншої планети. 

 

Ой, нас здається чекає перша небезпека – метеоритний дощ. Що це таке? 

 

 (Це мільярди кам'яних частинок, що обертаються в Сонячній системі. 

Більшість із них дуже малі і згорають, входячи у атмосферу.) Метеоритики 

можна знищити, виконавши швидко обчислення. 

Відстань від Сонця до Землі в середньому 150 млн.км, а від Сонця до 

Меркурія – приблизно 60 млн.км. На скільки відстань від Сонця доЗемлі 

більша за відстань від Сонця до Меркурія? 

Один відповідає, інші підтверджують правильність сигнальними картками. 

 Яка ж наступна планета? (Венера) 

Ми знаходимося на планеті Венера. Це друга планета від Сонця. її відстань 

від Сонця від 107 до 109 млн. км. Ця планета найяскравіший об'єкт на небі 

після Сонця і Місяця. 

Венера повільніша від Меркурія, бо тільки двічі на рік обертається навколо 

Сонця. Температура на поверхні Венери найвища в Сонячній системі. За 

розмірами Венера майже така, як і Земля. 

- Яка температура поверхні на Венері, ви дізнаєтесь, виконавши обчислення: 

Різницю чисел 24 300 і 24 190 зменшити на 20. (90 градусів). 

Обміняйтесь зошитами  і зробіть взаємоперевірку. 

Запис на дошці та в зошитах, пояснення. 

  

Ну що ж, рушаймо далі.  

А в нас знову небезпека – космічні пірати. Вони вимагають, щоб ми виконали 

їхні завдання. Інакше далі вони нас не пропустять. 

1. Початковий рівень. Розмістіть одиниці вимірювання довжини від 

найменшої до найбільшої. Зайве викресліть: км, м, т, мм, дм, см, кг. 

2. Середній рівень. № 26. 

3. Достатній рівень. №38. 

Обміняйтесь зошитами  і зробіть 

взаємоперевірку. 

Фізкультхвилинка 

Рушаймо на наступну планету. Що ж це за 

планета? 

Це наша рідна планета – Земля. 

Земля – третя планета від Сонця. Земля – 

єдина планета в Сонячній системі з 

атмосферою, багатою  киснем. Завдяки своїм 

унікальним у Всесвіті природним умовам, 

стала місцем, де виникло життя.   
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  Скажіть, а які  повітряні транспортні засоби ви знаєте? (Літак, вертоліт). 

Давайте розв’яжемо задачу (високий рівень). 

Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший вертоліт був у 

польоті на 2 год менше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, 

якщо їх швидкість однакова? 

 Розв’язування  задачі на дошці та в зошитах.  

 І остання планета, яку ми відвідаємо, буде - ... (Марс) 

МАРС 

Марс – найближча до Землі планета 

(після Венери ). Його денна 

температура на поверхні нагадує 

земну. Це четверта планета від 

Сонця. Марс називають червоною 

планетою за його іржаво - червоний 

колір. Марс є найбільш вивченою 

планетою після Землі. На нього 

здійснювало посадку більше космічних апаратів, ніж на будь-яку іншу планету. 

Усно пояснити хід розв’язування рівнянь: № 16; № 22. 

 IV. Підсумок уроку 

- Діти,  сьогодні ми відвідали  тільки чотири планети з 9. 

  Подорож наша закінчується. Ми повертаємося на нашу рідну планету, 

проходимо атмосферу. І давайте 

дамо нашим очам відпочити на 

хмаринках.  

Фізкультхвилинка для очей. 

От і Земля. Наша подорож 

завершилася.У польоті ви добре 

подолали всі труднощі й 

випробування. Важким був шлях, 

але ви досягли кінцевої мети. 

Повторили матеріал, показали 

хороші знання, виявили, кому і 

над чим треба попрацювати. 

Капітани екіпажів, прошу здати 

бортові журнали. Під час канікул 

ви підготуєте матеріал про планети, які ми не встигли відвідати і на годині 

спілкування  поділитися інформацією. 

-.Скільки планет і які саме ви відвідали? 

-Що вам найбільше запам'яталося?  

.-Що було важким у польоті? 

Дякую вам за змістовну співпрацю. 

V. Домашнє завдання. А.№3; №7; №21; 

                                           Б. № 32; № 35; № 37. 

            *** 
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                                                            Алгебра,   7 клас  

Практична робота 1.   

Тема        Побудова графіка  лінійного рівняння з двома змінними 

Мета       З'ясувати, яка фігура є графіком лінійного рівняння з двома 

змінними. Навчитись будувати  графік  лінійного рівняння з двома 

змінними.  

Обладнання: лінійка, олівець, координатна площина, інструкція до 

роботи, комп’ютерна презентація «Графік лінійного рівняння з двома 

змінними».  

                                           Хід роботи 

1. Актуалізація опорних  знань.                                                                               

    Фронтальна бесіда:                            

• пригадайте, що таке система координат, координатна площина; 

• позначте  точки А (4;  -2) і  В (0; –3)   на координатній площині; 

• назвіть абсциси і ординати точок А і В; 

• скільки прямих можна провести через точки А і В? 

• скільки ще точок є на прямій АВ? А поза прямою? 

• назвіть яку-небудь точку, що належить цій прямій і точку, що їй не 

належить. 

2. Робота в групах.   

          

                                                               Картка №1.                                                 

Дано рівняння з двома змінними    х – у = 6. 

1) виразити:   а)  х  через  у;     б) у через  х. 

Яку із змінних простіше виразити через іншу? 

2) заповнити таблицю і записати отримані розв’язки даного рівняння. 

 

 

 

 

Скільки розв’язків має лінійне рівняння з двома змінними? 

                 

                

Картка №2.         

       Дано рівняння з двома змінними х + у = 4. 

1) виразити   а)  х  через  у;     б) у через  х. 

Яку із змінних простіше виразити через іншу? 

2) заповнити таблицю і записати отримані розв’язки даного рівняння. 

  

 

 

 

 

Скільки розв’язків має лінійне рівняння з двома змінними? 

х 1  7 3 0  

у  4    0 

х  -2 5 0  

у 3    0 
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Картка №3                                    

        Дано рівняння з двома змінними  -х – 4у = 1. 

1) виразити   а)   х  через  у;     б) у через  х. 

Яку із змінних простіше виразити через іншу? 

2) заповніть таблицю і записати отримані розв’язки даного рівняння. 

  

 

 

  

 Скільки розв’язків має лінійне рівняння з двома змінними? 

  2.1. Позначте  на координатній площині точки, координати яких є 

розв’зками даного рівняння. 

2.2. Скільки таких точок можна побудувати? 

2.3. Яка фігура вийде, якщо сполучити ці точки? 

Якщо ви все правильно робили, то вийде пряма, яка і є графіком 

даного лінійного рівняння з двома змінними. 

3. Алгоритм побудови графіка лінійного рівняння з двома змінними. 

  Знайдіть значення y, якщо  x = 0. 

 Знайдіть значення x, якщо y = 0. 

Можна користуватися табличкою. 

 

 Зобразіть на координатній 

площині точки (0;y) і (x;0)- це точки перетину графіка з 

осями координат.  

 Проведіть пряму через дві точки. 

4. Приклад.                                  

Побудуйте 

графік рівняння 2х+у=6.                                                             

Розв’язання.                       

  х=0, 20+у=6,  

 у=6;  (0;6);             y=0,  2х+0=6,     х=3;   (3;0).  

    При побудові графіка лінійного  рівняння можна користуватися   

табличкою, або надавати змінній  х довільне значення і одержувати 

відповідне значення у. 

4. Користуючись алгоритмом, побудуйте графік рівняння: 

І в.                                                                    ІІ в. 

х – 3у = 6                                           2х + у = 8 

Користуючись графіком: 

 а) визначте, чи буде пара чисел (3;2) розв’язком даного рівняння;                                                                 

б) запишіть будь - які два розв΄язки даного рівняння. 

5. Напишіть висновки до роботи. 

                                     *** 

х  -5  0  

у 1  -2  0 

х 0  

у  0 

х 0 3 

у 6 0 
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Практична робота 2. 

Тема       Взаємне розташування графіків рівнянь  

                                 а1 х +в1у=с1   і   а2 х +в2у=с2 

Мета    Дослідити взаємне розташування графіків лінійних рівнянь з 

двома змінними  а1х +в1у=с1  і  а2 х +в2у=с2. 

Обладнання: лінійка, олівець, координатна площина для кожного 

учня, інструкція до роботи, програмний засіб  GRAN 1. 

 

                                        Хід  роботи 

1. Актуалізація опорних  знань.  

• Яким може бути взаємне розміщення двох прямих на площині? 

• У рівняннях 6х+8у=5 і 3х-8у = 15 чи рівними є відношення  
2

1

2

1

â

â
³

à

à
  

(
8

8

3

6


³ )?  А в рівняннях 6х+8у=5 і 3х+4у = 15? 

• Придумайте 2 рівняння в яких виконувалась би рівність  

 
2

1

2

1

2

1

â

â
  

ñ

ñ

à

à
 . 

• Пригадайте правила користування програмою  GRAN –1 (Картка 

„Програма GRAN-1”) . 

 

                                            Програма GRAN-1 

1  Запустити програму  GRAN-1. 

         2.Встановити режим у(х) для побудови графіка функції, або G (х; у) – 

для      побудови   графіка рівняння. 

3.Вибрати і встановити масштаб М (наприклад, від –11 до 11 по Ох  і 

по Оу). 

 

 

2. Користуючись 

програмним засобом 

GRAN1, в  одній 

координатній площині 

побудуйте графіки рівнянь а) 

- в) і в кожному випадку  

дослідіть співвідношення 

між   
2

1

2

1

2

1

â

â
  ,

ñ

ñ
³

à

à
.Зробіть 

відповідні висновки. 

а)2х-у=2 і х-2у=2; 

б)5х-у=7 і 10х-2у=14; 

в)5х-у=7 і 10х-2у=10. 

3. Скориставшись мал.91 підручника ([3]), зробіть висновки до роботи. 

*** 
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Геометрія, 8 клас  

Практична робота 1.   

Тема          Рівновеликі паралелограми.  

Мета        Переконатися, що паралелограми, які мають однакові  

основи і висоти, є рівновеликими.  

 Обладнання: креслярські інструменти, ППЗ GRAN, клей, ножиці, 

кольоровий папір.    

                                        

Теоретичні відомості. 

Рівновеликими  називаються фігури, що мають рівні площі. 

  

                                        Хід  роботи 

1. Актуалізація опорних  знань.  

 Згадайте, як визначається площа паралелограма за стороною і 

висотою,проведеною до цієї сторони, яку інколи називають основою 

паралелограма. 

2.Практичну роботу виконайте скориставшись програмним засобом 

GRAN. 

    2.1. Побудуйте паралелограм скориставшись послугами програми 

GRAN: 

•  «Опції”  «Встановити тип»  «Тип ламана»  «Об’єкт»  «нова 

ламана»  «ламана замкнена»  «Таблиця з екрану».  

• Знаходимо площу побудованого паралелограма за допомогою послуг 

програми: «Інтеграл»  «Площа многокутника». 

2.2. Побудуйте другий паралелограм, довжини основи і висоти 

якого такі самі, як і в пршого паралелограма,  за допомогою послуг: 

• «Встановити тип»  «Тип ламана»  «Об’єкт»  «Нова ламана»  

«Ламана замкнена»  «Таблиця з екрану». 

• Знайдіть його площу за допомогою послуг: «Інтеграл»  «Площа  

Многокутника». 

2.3. Побудуйте для переконливості ще один паралелограм, що має такі 

ж основи і висоту і обчисліть його площу. Для цього скористайтесь 

послугами програми: «Встановити тип»  «Тип ламана»  «Об’єкт»  

«Нова ламана»  «Ламана замкнена»  «Таблиця з екрану»  і  «Інтеграл» 

 «Площа многокутника». 

       3. Побудуйте відповідні малюнки в зошиті. 

4. Зробіть звіт про виконання роботи у вигляді таблиці 

Схематичний 

малюнок 

     паралелограма 

Довжина основи 
Довжина 

висота 

Площа 

паралелограма 
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5. Виріжте з кольорового паперу два-три рівновеликі паралелограми і 

наклейте в зошиті. 

6. Зробіть  і запишіть висновки. 

7. Домашнє завдання: виконайте роботу за допомогою програми «DG» –   

динамічна геометрія. 

 

*** 
 

 

З досвіду проектної діяльності     
 

Учительська презентація до проекту 

«Ти зможеш». Геометрії, 8 клас 
(підготовка  учнів до проекту «Славнозвісна теорема Фалеса та її практичне 

застосування» ) 
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Проект на тему «Славнозвісна теорема Фалеса та її 

практичне застосування»    

 
З досвіду проектної діяльності 

  Мета проекту. Сприяти тому, щоб учні більш глибше і більш осмислено 

засвоїли теорему Фалеса для її подальшого використання при  доведенні 

інших теорем та розв’язуванні задач, в тому числі практичного змісту. Вчити 

творчо і самостійно  працювати для здобуття нових знань.  

      Розвивати уміння та навички застосування набутих знань при розв’язуванні 

практичних задач, чітко та зрозуміло висловлювати власну думку, робити 

грунтовні висновки. 

      Виховувати  старанність, наполегливість в роботі, вміння співпрацювати  з 

однокласниками. 

 

Що потрібно зробити перед початком проекту 

1. Провести учительську презентацію. 

2. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання в роботі проекту. 

3.  Провести додаткові консультації. 
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4. Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту. 

5. Забезпечити можливість роботи учнів з комп’ютером. 

 

Прогнозовані результати 

У процесі розробки проекту учні: 

• повторюють ознаки паралельності прямих, ознаки та властивості 

паралелограма; 

• вивчають теорему Фалеса, вчаться її доводити та застосовувати при 

розв'язуванні задач і доведенні інших теорем; 

• поглиблюють знання про середні лінії трикутника і трапеції та їхні 

властивосі, набувають навиків застосування цих властивостей при 

розв’язуванні задач; 

• набувають навиків аналізувати, досліджувати, робити певні висновки; 

• відкривають багато нового, цікавого, захоплюються історією 

математики; 

• вчаться планувати свою діяльність, захищати  проект перед 

однокласниками, критично мислити, розмірковувати, робити 

висновки, приймати самостійні аргументовані рішення, діяти в 

команді, спілкуючись і співпрацюючи. 

Робота над проектом передбачає розвиток уміння учнів працювати в мережі 

Інтернет, з різними джерелами інформації, розвиток навичок обробки та 

систематизації інформації і вміння доповідати перед аудиторією. 

Вихідний продукт діяльності учнів: 

•урок-захист проекту; 

•комп'ютерні презентації; 

•папки з творчими наробками та виступи  учнів на уроці захисту проекту. 

 Матеріально-технічне забезпечення: 

•комп'ютер, фотоапарат; 

•довідкова література, електронний проектор, підручники, вирізані з 

кольорового паперу фігури, маркери, клей;  

•доступ до Інтернету, ППЗ «Динамічна геометрія», програма МyTest. 

Вік учасників: учні 8-го класу.  

Керівник проекту: 

 учитель математики.  

Консультанти: 

учитель інформатики та фізики; 

 лаборант комп’ютерного класу. 

Основний предмет, з якого виконується проект: геометрія. 

Термін роботи — 8 днів.  

План роботи над проектом . 

    1 день. За кілька уроків до вивчення теми «Теорема Фалеса”  учням було 

запропоновано такі завдання: 

1.Чому дорівнює периметр трикутника, вершинами якого є середини 

сторін даного трикутника із сторонами 10см, 8см і 16см? 
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2.Поділіть даний відрізок на 5 рівних частин, користуючись тільки 

циркулем і лінійкою без поділок. 

Учитель. Подумайте, поспілкуйтеся, спробуйте, якщо потрібно — 

вигадайте свої версії. Чим більше версій, тим краще. Не бійтеся 

найсміливіших, можливо навіть не реальних, гіпотез, пропозицій. Всі 

вони будуть уважно вислухані. (Учні  обговорюють завдання, 

висловлюють пропозиції, вчитель аналізує). Через декілька уроків ми 

дамо відповідь на  ці запитання. А ще пропоную вам переглянути в 

кабінеті інформатики презентацію, яка називається  „Ти зможеш!” 

(Додаток 1). 
      (Окремими слайдами до презентації можна включити тематичні та змістові 

запитання. (Додаток 2). 

2 — 3 день. Пошук і збір інформації. 

3 — 4 день. Обробка та структурування інформації. 

      5 - 6 день. Підготовка та оформлення матеріалів. 

7 день. Огляд матеріалу з кожною групою. 

8 день. Презентація проекту. Відкритий урок. 

Етапи проекту. 

 Підготовчий етап. 

Учитель презентує тему й опис проекту, мотивує діяльність учнів. 

Демонструє зразки учнівських робіт і критерії їх оцінювання. Обговорю-

ються цілі і головні питання проекту. 

Етап планування. 

Учні об'єднуються в групи: теоретики, практики, дослідники та історики. 

Визначаються джерела інформації, способи презентації результатів. Учні 

розподіляють обов'язки, складають орієнтований план. Учитель лише 

висловлює ідеї, передбачення. 

 Дослідницький етап. 

Практичне виконання з подальшим коректуванням запланованих 

кроків. Відбувається збір інформації, пошук відповідей на основні питання 

з подальшим обговоренням, аналізом та корекцією. Учитель спостерігає та 

консультує. 

Презентативний етап. Відкритий урок. Оціночний етап. 

Оцінка роботи кожного учасника проекту є комплексною. Проходить у 

вигляді самооцінювання, колективного обговорення, аргументованої 

корекції з боку учителя. 

Хід відкритого уроку. 

Вступне слово учителя.  

Слово теоретикам.   1. Учнівська презентація  «Теорема Фалеса». Малюнки 

проектуються на екран за допомогою проектора. 

1. Учні пропонують усні вправи за готовими малюнками. 

Слово практикам.   

Учень демонструє алгоритм поділу відрізка на n рівних частин за 

допомогою ППЗ  „Динамічна геометрія” .  
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Слово історикам. Історична довідка про Фалеса Мілетського . (Учнівська 

презентація). 

Слово теоретикам. Учнівські презентації: «Теорема про середню лінію 

трикутника» і «Теорема про середню лінію трапеції». 

Слово практикам.  

Задачі на застосування теореми Фалеса та властивостей середніх ліній 

трикутника і трапеції. 

Задача 1. На одній зі сторін кута 

відклали рівні відрізки і через їх 

кінці провели прямі, 

перпендикулярні до бісектриси кута. 

Дослідіть, чи будуть рівними 

відрізки, утворені на другій стороні 

даного кута (рис. 1).  

(Малюнок до задачі  проектується на 

екран; відбувається колективне 

обговорення дослідження). 

Задача 2. Основи трапеції дорівнюють 

4 дм і 10 дм. Знайдіть довжини 

відрізків, паралельних основам, якщо 

кінці цих відрізків кожну з бічних 

сторін трапеції ділять на три рівні 

частини (рис. 2).  

            (Пропонується розв’язати задачу 

самостійно, використовуючи 

спроектований на екран малюнок. Для 

самоперевірки або для тих, хто не 

зумів самостійно розв’язати задачу, 

учень демонструє розв’язання за 

допомогою презентації). (Відповідь. 6 дм; 8 дм). 

  Задача 3 (на визначення відстані між недоступними об’єктами).  

Як, користуючись властивістю середньої лінії трикутника, визначити 

відстань від пункту А до пункту В,  між якими не  можна пройти (рис. 

3)? 

 (Колективне обговорення 

розв’язання  задачі за 

допомогою спроектованого на 

екран малюнка). 

     Задача 4 ( на побудову). На 

площині позначено три точки. 

Побудуйте трикутник такий, 
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щоб дані точки виявились серединами його сторін.  

(Розв’язання задачі учень пропонує за допомогою ППЗ  „Динамічна 

геометрія”. Решта учнів виконують побудову в зошитах за допомогою 

креслярських інструментів).    

Слово дослідникам. Учням пропонується дослідити властивості і встановити 

вид чотирикутника, вершинами якого є середини сторін довільного даного 

чотирикутника.  

Дослідники демонструють за допомогою презентацій свої дослідження 

чотирикутників, вершинами яких є середини сторін довільного чотирикутника, 

довільного паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, різного виду 

трапецій. Учні роблять висновки. 

Слово теоретикам. 1. Про узагальнену теорему Фалеса та її застосування 

для поділу відрізка у заданому відношенні. (Використання ППЗ  «Динамічна 

геометрія») 

2. Властивість бісектриси трикутника та її застосування при розв’язуванні 

задач. (Учнівська презентація). 

  Слово практикам. Задачі на розрізання. 

 Задача 1. Потрібно вирізати з паперу три рівні різносторонні трикутники. 

Один з них розрізати по середній лінії і із двох утворених частин скласти 

паралелограм. Інші трикутники потрібно розрізати по інших середніх лініях і 

також скласти з них паралелограми. Чи рівні всі утворені таким способом 

паралелограми? Чи рівні їх периметри? 

Задача 2. Потрібно вирізати з паперу дві рівні трапеції і скласти з них 

паралелограм. Скільки різних паралелограмів можна скласти? Чи рівні 

периметри таких паралелограмів? 

(Рзв’язання до задач учні демонструють за допомогою заздалегідь 

приготовлених фігур, розрізають їх на частини, з яких за допомогою клею на 

ватмані утворюють інші фігури. До цієї роботи залучаються  інші учні класу. 

Колективно обговорюються відповіді на поставлені питання).  

 

 Слово історикам. Теорема Фалеса в музиці. Музичний відеокліп:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8F538tA-jI 

   

Робота в групах.  

1.Теоретики і практики виконують тестові завдання за допомогою програми  

My Тest. (Додаток 3). 

 

2. Історики за допомогою ППЗ «Динамічна геометрія» виконують завдання 

на поділ відрізка на n рівних частин і розгадують кросворд. (Додаток 4). 

3. Дослідники розв’язують завдання математичної вікторини. (Додаток 5). 

 

Підводяться підсумки і виставляються оцінки. 

 

Домашнє завдання. Підготуватись до контрольної роботи за типовими 

задачами. 
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Додаток 1 
                         Ти зможеш! 

• Як поділити відрізок на n рівних частин? 

• Чому дорівнюють сторони трикутника, вершини якого є серединами 

сторін даного трикутника? 

• Якщо ти хочеш знати відповіді на ці запитання, то можеш за 

консультацією звернутись до… Фалеса Мілетського… 

• Ти не знаєш, хто це такий?.. 

• Якщо ти хочеш дізнатися, хто такий Фалес Мілетський і як саме він тобі 

допоможе… 

•     А ще про цікаві фрагменти його життя… 

• …то запрошую тебе до участі у проекті  “Славнозвісна теорема Фалеса та 

її практичне  застосування”. 

• У процесі роботи ти навчишся самостійно  

-працювати з підручником, 

• -довідковою літературою, 

•  -комп’ютером. 
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А, отже, від усієї душі 

• -надосліджуєшся, 

• -нанавчаєшся, 

• -наспілкуєшся, 

• -наузагальнюєшся. 

• А, отже, гарно проведеш час! 

• У ТЕБЕ ВСЕ ВИЙДЕ! 

• ТИ ЗМОЖЕШ! 

• ТІЛЬКИ НЕ БАРИСЯ! 

• ЗАХИСТ ПРОЕКТУ  9  ЖОВТНЯ. 

• УСПІХІВ ТОБІ І ВСІМ ТВОЇМ ОДНОКЛАСНИКАМ! 

• З повагою до вас усіх ваша вчителька математики. 

                                                           

  Додаток 2. 

 
                                Тематичні запитання 

   1. Теорема Фалеса. Історична довідка про Фалеса Мілетського. 

   2.Поділ відрізка на n рівних відрізків. 

   3.Середня лінія трикутника та її властивість. 

   4. Середня лінія трапеції та її властивість. 

   5. Узагальнена теорема Фалеса. 

   6. Властивість бісектриси трикутника. 

   7. Розв’язування задач. Самостійна робота. 

                                  Змістові запитання 

1. Представлення доведень теорем. 

2.  Використання комп’ютерної програми “Динамічна геометрія” для 

геометричних побудов. 

3. Розв’язування задач на розрізання. 

4. Дослідження паралелограмів, вершинами яких є середини сторін 

даного чотирикутника. 

5. Теорема Фалеса в музиці. 

6. Математична вікторина. 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                          Додаток 3 
Тестові завдання 

(Для виконання завдань доцільно використати програму МyTest). 

1. Сторони трикутника дорівнюють 4 см, 6 см і 8 см. Знайдіть 

периметр     

      трикутника, вершинами якого є середини сторін даного трикутника. 

(Варіанти відповідей: 18; 9; 10; 7; 36). 

2. Перметр рівнобедреного трикутника  дорівнює 32 см, а основа -12   
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3.   см. Знайдіть довжини середніх ліній цього трикутника. 

(Варіанти відповідей: 5; 5; 6; 6; 24; 10). 

1.  Послідовно сполучили відрізками середини сторін 

прямокутника, діагональ якого дорівнює 14 см. Знайдіть периметр 

утвореного чотирикутника. 

  (Варіанти відповідей: 14; 7; 28; 21; 20). 

2.  Закінчіть речення: 

   Середня ліня трапеції - це відрізок, який сполучає ……. 

    (Відповідь: середини бічних сторін). 

3.  У рівнобічній трапеції з гострим кутом 600 основи 

дорівнюють 8 см і 14      

       см. Чому дорівнює периметр даної трапеції? 

  (Варіанти відповідей: 22; 44; 28; 34; 16). 

4.   Середня лінія трапеції дорівнює 16 см, а одна з основ – 10 

см. Знайдіть    

     другу основу трапеції. 

  (Варіанти відповідей: 16; 34; 32; 18; 22). 

5. Основи трапеції дорівнюють 18 см і 24 см. Знайдіть відрізки, 

на які поділяє середню лінію трапеції її діагональ. 

    (Варіанти відповідей: 42; 21; 9; 24;12). 

6.  Чи правильне твердження: 

Середня лінія трапеції сполучає середини основ трапеції і дорівнює їх   

півсумі. 

   (Відповідь: ні). 

7. Яка із запропонованих фігур має дві рівні між собою середні 

лінії? 

   (Варіанти відповідей: рівнобедрений трикутник; рівнобедрена 

трапеція; прямокутній трикутник; один з трикутників, на які поділяє ромб 

його більша діагональ; прямокутний рівнобедрений трикутник). 

8.  З одного боку від прямої a дано дві точки А і В на відстані 10 

м і 20 м    

  від неї. Знайдіть відстань від середини відрізка АВ до прямої а. 

      (Варіанти відповідей: 30; 19; 15; 5; 10). 

9.  Середня лінія даного трикутника розбиває його на дві фігури:   

    трикутник і трапецію. Чи правда, що площа трапеції, яку відтинає   

    середня лінія даного трикутника у три рази більша від площі 

згаданого    

    трикутника? 

     (Відповідь: так). 

10.  Відрізок АВ точками M, N, K поділили на чотири рівні 

частини. Знайдіть   

      відстані від точок  M і N до прямої, яка проходить через точку А 

на   

     відстані 12 см від точки В. 

     (Варіанти відповідей: 9; 6; 24; 12; 3). 
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11.  Точки E, F і G ділять медіану AD трикутника АВС на чотири 

рівні   

     частини (АЕ = EF = FG = GD). Чи правда, що пряма СG ділить 

сторону   

      АВ у відношенні 3 : 2, починаючи від вершини В? 

         (Відповідь: ні). 

12.   АК – медіана рівнобедреного трикутника АВС з основою 

ВС. Точки P i    

     F – середини сторін АВ і АС відповідно. Чи правильно, що 

відрізки  PF і   

    AK перпендикулярні? 

       (Відповідь: так). 

13.  З різних боків від прямої а дано дві точки А і В на відстанях 

10 см і 4 см   

   від неї. Знайдіть відстань від середини відрізка АВ до прямої а. 

  (Варіанти відповідей: 5; 3; 2; 7; 20). 

14.   Середня лінія трапеції дорівнює 7 см, а одна з її основ 

більша від   

     другої на 4 см. Знайдіть основи трапеції.   

        (Варіанти відповідей: 7; 5; 3; 9; 18). 

 

                                                                                           

                                                                                                   Додаток 4 
 

Кросворд 

По горизонталі: 

 

3. Паралельні прямі перетинають сторони кута. Які відрізки відтинають ці 

прямі на сторонах даного кута?   6. Назва науки, яка в перекладі з грецької мови 

означає "землемірство"   9. Фігура, яка має три середні лінії.   10. Назва сторін 

трапеції, півсумі яких дорівнює її середня лінія.   11. Середня лінія трапеції 

дорівнює 16см, а одна з основ - 22см. Скільки сантиметрів дорівнює друга 

основа трапеції?    

 

По вертикалі: 

 

1. Прилад, за допомогою якого проводять вимірювання різних відстаней на 

місцевості.   2. Ода з двох фігур, яку відтинає від трикутника його середня лінія.   

4. У рівнобічній трапеції з гострим кутом 60 градусів основи дорівнюють 8см і 

14см. Яка з величин у цій трапеції дорівнює 34 см?   5. Відрізок, один кінець 

якого є вершиною трикутника, а інший кінець ділить його протилежну сторону 

на відрізки, пропорційні двом іншим сторонам.   7. Креслярський інструмент.   

8. Якщо на одній стороні кута паралельні прямі відтинають рівні відрізки, то на 

другій стороні кута ці прямі відтинають  ......  відрізки.   
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Відповіді.  По горизонталі.   3. Пропорційні.  6. Геометрія.   9. Трикутник.   10. 

Основи.  11. Десять. 

По вертикалі. 1. Далекомір.  2. Трапеція.  4. Периметр. 5. Бісектриса.  7. 

Циркуль.   

8. Рівні. 

                                                                                              Додаток 5 
 

В І К Т О Р И Н А 

1. Що можна сказати про два трикутники  які співпадають при накладанні? 

2. Його ім’я носить відома теорема про співвідношення сторін в 

прямокутному трикутнику. 

3. Як називаються прямі, які не мають спільних точок? 

4. Прилад за допомогою якого проводять вимірювання різних відстаней на 

місцевості називається ….. 
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5. Вчений-математик, іменем якого названо теорему про 

пропорціональність відрізків між паралельними прямими, що 

перетинають сторони кута. 

6. Скільки середніх ліній має трапеція? 

7. Скільки середніх ліній має трикутник? 

8. Наука, назва якої пов’язана із вимірюванням земельних ділянок. 

9. Якщо відрізки а,b,c і х такі, що a : b = c  : x, то як називається відрізок х ? 

10.  Властивості якого чотирикутника використовуються  при доведенні 

теореми Фалеса? 

11.  Сформулювати теорему Фалеса. 

12.  Чи правильні твердження: 

               а) середня лінія трикутника – це відрізок, що сполучає вершину 

трикутника із серединою його протилежної сторони; 

б) середня лінія трапеції – це відрізок, що сполучає середини основ 

трапеції? 

13.  Сформулювати  означення середньої лінії трикутника і середньої лінії 

трапеції. 

14.  K, P, T, H – середини сторін чотирикутника АВСD. За якої умови 

чотирикутник КРТН є: 

            а) ромбом;   б) 

прямокутником;   в) 

квадратом? 

      15.  Бічна сторона 

рівнобічної трапеції АВСD 

дорівнює 5 см, а основа ВС - 

4см.        Дослідіть, яку з 

двох цих сторін даної 

трапеції перетинає 

бісектриса кута А? 

16.  Знайдіть периметр 

чотирикутника, 

вершинами якого є 

середини сторін чотирикутника із сумою діагоналей d. 

17.  Основа рівнобедреного 

трикутника на 2 см менша за 

бічну сторону. Знайдіть 

сторони трикутника, якщо 

периметр трикутника, 

утвореного середніми 

лініями, дорівнює 11 см. 

*** 
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ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З УЧАСНИКАМИ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ  

 

1. Презентація роботи учениці 10 класу Горяк Альони Вікторівни 

в районному та обласному конкурсах МАН з теми «Загадкові 

серпики та арбелони»    

    

Загадкові серпики та арбелони
Роботу виконала :

Горяк Альона Вікторівна
учениця 10 класу 

Виноградського НВК
«Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 
Лисянської районної ради 

Науковий керівник: 

Свиденко

Тетяна Олександрівна 
учитель математики 
Виноградського НВК 

 
 

 

     

Актуальність      теми
полягає в тому, що вона, розкриває цікаві історичні факти, 
які і сьогодні спонукають до пошуку різних способів і 
шляхів розв’язування задач, в тому числі методами 
сучасної математики.  Але, зважаючи на практичну 
значимість геометрії, їх розв’язання, можливо, слід 
шукати, виходячи за межі певної якоїсь теорії або якимись 
нестандартними способами. Тема актуальна і тим, що 
серпики Гіппократа і арбелон Архімеда, хоч і сягають 
своїм корінням у кількатисячолітню давнину, захоплюють 
нас і сьогодні, а задачі, пов’язані з ними, вражають 
глибиною і витонченністю логічних міркувань. Крім того,  
тема сприяє формуванню пізнавальної активності, 
привертає увагу до багатогранності геометрії кола і круга. 
Запропонований у роботі матеріал дає можливість 
розширити теоретичні знання, а розглянуті задачі можна  
пропонувати на олімпіадах з математики та інших 
математичних турнірах.

Мета роботи
На основі розв’язування різними 
способами задач

узагальнити та систематизувати 
властивості серпиків Гіппократа і 
арбелона Архімеда; 

показати, що існують криволінійні 
фігури, які можна квадратувати;

розширити кругозір з історії задачі 
про квадратуру круга. 
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М о т и в а ц і я

Побудова за допомогою циркуля і лінійки 

квадратів, рівновеликих даним 

прямолінійним фігурам. А от спроба 

побудувати квадрат, рівновеликий кругу, 

привела до знайомства із задачею про 

квадратуру круга, із загадковими 

серпиками Гіппократа та арбелоном

Архімеда.

Об’єкт
дослідження: 

криволінійні 
фігури, утворені 
дугами кіл при їх 
перетині, способи 
розв’язання задач, 
пов’язаних з цими 
фігурами

Предмет    

дослідження:

серпики Гіппократа 
та арбелон
Архімеда як 
геометричні фігури 
та їхні властивості

С е р п и к и  Г і п п о к р а т а 
(Гіппократові  луночки, чарунки, меніски, 
півмісяці) – під такою назвою ввійшли в історію 
геометрії  криволінійні фігури, обмежені дугами 
кіл, і такі, що площі їхні дорівнюють площам 
прямолінійних фігур. Гіппократ Хіоський
(давньогрецький математик, V ст. до н.е.), як і 
багато інших вчених  того часу, намагався 
здійснити квадратуру круга, але йому це, 
звичайно, не вдалося. Проте в процесі цієї 
роботи він побудував три види своїх 
славнозвісних серпиків і показав, що їх можна 
квадратувати.

Властивості серпиків Гіппократа

ABCD. S4 серпS

ABC2серп..1 SS серпS

11 NNMM 

ABCDпівкр.. SS3 cерпS

Архімед
(287 до н. е. — 212 до н. 

е.) — давньогрецький

математик, фізик та 

інженер

А р б е л о н Архімеда -

фігура, обмежена трьома 

півкругами, які побудовані на 

відрізках АD, DС і АС як на 

діаметрах.

21rrарбS

Серпик як 

геометрична 

фігура

На хорді довільного круга  

як на діаметрі будуємо 

ззовні півколо. Фігура, 

обмежена меншою дугою 

кола даного круга

і проведеним півколом -

це і є  серпик (чарунка, 

меніск, луночка, півмісяць)
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Властивості    арбелона Архімеда
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Арбелони,  серпики   і   трикутник

АВСL SSSSS 2321 
АВСL SSS 1 .

4

1
крL SS 

 

 

Арбелони,  серпики   і   трикутник

АВСТкр. S
2

1
SS 

Арбелони,  серпики   і   трикутник 

кр. Арх. 
  

арб. S 
4 
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S  

АВС кр. арб. S 
2 
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S 
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В И С Н О В К И 
Отже, в роботі зібрано, досліджено і систематизовано 
матеріал про серпики Гіппократа та арбелон Архімеда і 
їхні властивості. 

Дослідження цих фігур не припиняються і в наш час. 

Крім зібраного матеріалу з різних джерел для узагальнення 
і систематизації властивостей зазначених фігур, в роботі    
досліджено серпики і арбелони та інші криволінійні фігури, 
які утворюються в результаті перетину трьох кіл 
побудованих на сторонах трикутників (різностороннього, 
прямокутного і рівностороннього). Дослідження показали, 
що площі деяких з них  в сумі чи різниці дорівнюють 
площам прямолінійних фігур, тобто квадратуються.

На наш погляд, ці фігури мають ще багато інших 
властивостей, які варті на увагу для дослідження.

І ще: хоч і доведено нерозв’язність задачі про квадратуру 
круга, вона все ж буде хвилювати уми сучасних і майбутніх 

поколінь.
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Вівторок  – день 
математики 

 17 лютого 2015 

 

1 Огляд інформації про математику і математиків. 
2. Цікаві задачки (на стенді). 
3. Математична скринька. Ребуси(молодша рекреація). 
4. Гра „Зоряна година” – 6 клас (1-й урок). 
5. Математичні фокуси „Факіром може бути кожен”-2 

велика перерва 
6. Математичні казки для 5 класу (4 урок). 
7. Комп′ютерні презентації „Геометрія та 

архітектура ”, „Многогранний світ” – 1 велика 
перерва (каб. інформатики). 

8. Математичний аукціон ”SUDOKU” – протягом 
дня 

9 І інтелектуальний математичний турнір  
”SUDOKU” – 7 урок (каб. математики). 
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Вівторок                                      16 лютого 2016 

              День математики  
 

1.Огляд інформаційних матеріалів (математична література,           (протягом 

             математичні ребуси, учнівські творчі роботи).                         дня) 

 

2. Презентації із серії „У світі математики”.                                        (І велика 

                                                                                                                    перерва) 

 

3.Урок – гра  у 6 класі „додавання і віднімання                                    (1 урок) 

              раціональних чисел”.  

 

4.  Інтерактивна математична гра                                                           (2 урок) 

         „ Математичний калейдоскоп.”  

   

5. Інтелектуальна математична гра-змагання між командами             (4 урок) 

      „Веселі інтеграли” (11 клас) 

  і  „Кмітливі додаванчики” (збірна команда учнів 1 – 5 класів). 

                                                                      

6. Інтелектуальна гра  для учнів  5 – 6 класів „Що? Де? Коли?”          (7 урок,               

                                                                                          кабінет  інформатики)                                                                                                                   
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Тиждень природничо-математичних наук в школі 
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План роботи на 

тиждень
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Використані джерела 

 

Література:   

 

1. Бабенко С.П. Уроки математики. 6 клас. Навчально-методичний 

посібник –  Харків: «Основа».- 2006.-431с. (книга одного автора). 

2. Бевз Г.П., Бевз В.Г.  Підручник для 6 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів –К.: Генеза.-2006.-302с. (книга двох авторів).  

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 

затверджено  

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 

1392. 

4. Істер О.С. Математика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів –К.: Генеза.-2014.-295с. (книга одного автора). 

5. Істер О.С. Математика. Зошит для самостійних та тематичних 

контрольних робіт для 6 класу. -К.: Генеза - 2014.-112с. (книга одного 

автора).  

6. Жалдак М.І. «Комп’ютер на уроках математики». –  К.:Техніка, 1997. – 

504с. 

7. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Л.М.,  Якір М.С. Збірник 

задач і завдань для тематичного оцінюівання 6 клас –Х.: Гімназія -

2001.-125с. (книга чотирьох  авторів). 

8. Пивовар В. Подільність чисе.Уроки математики в 6 класі// 

Математика.- 2012.- №33-34,- С.10-21. (стаття із журналу). 

9. Репета В., Томащук О.  Формування творчих здібностей учнів у 

процесі навчання математики шляхом організації дослідницьокї 

діяльності  // Математика в сучасній школі. –  2012. –  №6. –  с. 16 – 17. 

10. Тарасенкова  Н. А. Перевірка предметних компетентностей. 

Математика, 6 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних 

досягнень учнів: Навч.-метод. посібник / Н. А. Тарасенкова, І. М. 

Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк; за ред. Н. А. 

Тарасенкової. – Київ : Оріон, 2015. – 40 с. - (книга трьох авторів). 

 

Інтернет-ресурси: 

 

1. http://www.myshared.ru/slide/1171586/  

2.    http://wiki.kspu.kr.ua/index.php 

3. http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics6/index.html 

4. http://matematika.moy.su/load/konspekti_urokiv/uroki_matematik

i_v_6_klasi/40-26       

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php
http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics6/index.html

