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Збірник укладений за матеріалами роботи творчої групи викладачів 
математики, що працювала над темою „Проектування уроків математики, які 
базуються на компетентнісному та діяльнісному підходах”. 

У посібнику висвітлено методи реалізації технологій компетентнісного та 
діяльнісного підходів на уроках математики, розкрито особливості планування та 
проведення уроку за діяльнісним методом, особливості підготовки вчителя до 
проведення уроків за діяльнісною технологією навчання.  

Наведено зразки методичних розробок уроків та прикладів завдань у 
технології компетентнісного та діяльнісного навчання, підготовлених  членами 
творчої групи. 
 
 
 
 
 
 

Розглянуто та схвалено на засіданні  навчально-методичної ради НМЦ ПТО 
(протокол №4 від 21.12.2017), рекомендовано для використання  викладачами у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти області. 
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ВСТУП 
 
На сьогодні в Україні триває процес реформування освітньої системи, 

спрямований на розвиток та набуття особистістю якісних здатностей, 
приведення вітчизняних критеріїв та стандартів освіти у відповідність до 
європейських вимог. Прийшло усвідомлення того, що учнів треба навчати по-
новому, що перевірені століттями методи навчання та виховання не дозволяють 
в достатній мірі забезпечити успішну адаптацію випускників до життя в 
сучасному суспільстві. Обсяг наукової інформації стрімко зростає - за кожні 10 
років він подвоюється. Тому очевидно, що які б міцні і грунтовні не були знання 
учня, він опиниться безпорадним у житті перед лавиною завдань і проблем, якщо 
не навчиться вчитися, змінювати себе. Сучасний учень має не лише оволодіти 
певною системою знань, умінь і навичок, які забезпечують його залучення в 
систему соціальних відносин, а й бути готовим самостійно вирішувати 
проблеми, що постають перед ним як у навчанні, так і в громадському житті, 
майбутній професійній діяльності.  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
визначено стратегічні напрями розвитку вітчизняної системи освіти, одним з 
яких є „модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 
компетентнісного підходу”. Необхідність реалізації такого суспільного 
замовлення привела до появи компетентнісної парадигми освіти, сутність якої 
полягає в реалізації на всіх рівнях освіти компетентнісного підходу. 
Компетентнісний підхід має на меті формувати в учнів вміння самостійно 
здобувати і застосовувати знання, необхідні для вирішення життєво важливих 
проблем; усвідомлення ними значення освіти в розвитку сучасного суспільства 
загалом і кожної людини зокрема; потреби навчатися протягом усього життя. 
Компетентнісне навчання має сприяти розвитку учня як особистості, 
забезпечувати його успішну соціалізацію, свідомий вибір ним професії та 
активну громадянську позицію. У Державному стандарті базової і повної 
загальної середньої освіти визначено пріоритети, цілі, завдання, принципи та 
функції загальної  математичної освіти, основою якої є компетентнісний підхід, 
що передбачає зміну результатів навчання у формі знань і вмінь на систему 
компетентностей: „основною метою освітньої галузі „Математика” є формування 
в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення 
життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших 
освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального 
розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та 
інтуїції”. Створена на основі Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти навчальна програма з математики для учнів 5-9 класів визначає, 
що „в основу змісту й організації процесу навчання математики покладено 
компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання є 
сформовані певні компетентності як здатності учня успішно діяти в навчальних і 
життєвих ситуаціях і нести відповідальність за свої дії”. 
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Компетентнісний та діяльнісний методи навчання 
 
Умовами реалізації компетентнісного підходу в організації освітнього 

процесу є забезпечення  орієнтації на продуктивний характер навчально-
пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей учнів, застосування 
адекватних оновленим змістом форм і методів навчання і виховання а також 
високий рівень професіоналізму вчителя.  

На думку розробників оновлених стандартів освіти, ключовою 
компетенцією слід вважати вміння вчитися, здатність особистості до 
саморозвитку та самовдосконалення шляхом свідомого і активного набуття 
нового соціального і духовно-морального досвіду, формування цілісної картини 
світу а не тільки освоєння учнями конкретних предметних знань і навичок в 
рамках окремих дисциплін. 

Компетенція розуміється ними як загальна здатність і готовність 
використовувати знання, вміння та узагальнені способи дій, засвоєні в процесі 
навчання, в реальній діяльності. Компетенція – це знання в дії, здатність людини 
використовувати на практиці отримані знання та навички, приймати рішення в 
умовах невизначеності і реалізовувати їх. 

Компетентність і компетенція – діяльні категорії (тобто проявляються 
тільки в певній діяльності). Компетентність розуміється і як сукупність 
компетенцій, які характеризують рівень оволодіння людиною технологіями 
професійної діяльності, а також розвитку соціально-моральних якостей 
особистості: громадянськості, відповідальності, самостійності, здатності 
прийняття індивідуальних і спільних рішень, комунікативності, здатності 
постійно вчитися і т.д. 

Саме діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, 
застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до 
соціокультурного та природного середовища. 

Метод навчання, при якому учень не отримує знання у готовому вигляді, а 
здобуває їх саму процесі власної навчально-пізнавальної діяльності називається 
діяльнісним методом. Цей метод навчання є одним із провідних у сучасній 
початковій школі. Його застосування забезпечує можливості щодо вироблення в 
учнів необхідних пізнавальних вмінь, компетенцій саморозвитку та 
самовиховання. 

 
Формування прийомів навчальної діяльності учнів 
Вміння вчитися – це оволодіння сукупністю загальнонавчальних прийомів 

навчальної діяльності. До методики формування прийомів навчальної діяльності 
в процесі навчання математики ставлять такі вимоги: формування прийомів 
навчальної діяльності повинно бути основою навчання учнів знанням, уміннями 
навичкам; навчання узагальненим прийомам навчальної діяльності мас 
плануватися так само, як навчання змісту навчального предмета; вибір методів 
навчання мас бути тісно пов'язаним з етапами формування прийомів навчальної 
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діяльності; контроль за процесом формуванням прийомів діяльності в учнів мас 
включати в себе спеціальні завдання на перевірку їх засвоєння. 

Діяльнісний підхід до організації навчання математики вимагає також, щоб 
учень під час вивчення навчального матеріалу здійснив повний цикл 
пізнавальних дій, а саме: сприйняв навчальний матеріал, усвідомив його, 
запам'ятав, потренувався в застосуванні знань на практиці, а відтак здійснив 
наступну діяльність - повторення, поглиблення і міцніше засвоєння цього 
матеріалу. Тому, розробляючи методику вивчення кожної теми програмі, слід 
передбачити максимально сприятливі умови для організації пізнавальних дій, які 
всі загалом і забезпечують оволодіння учнями програмовим матеріалом. 

В діяльнісній парадигмі учитель – організатор навчальної діяльності учнів, 
рівноправний учасник діалогу. Системно-діяльнісний підхід визначає 
необхідність подання нового матеріалу через розгортання послідовності 
навчальних завдань, моделювання досліджуваних процесів, використання різних 
джерел інформації, в тому числі інформаційного простору мережі Інтернет, 
передбачає організацію навчального співпраці різних рівнів (учитель - учень, 
учень-учень, учень-група). 

Основними положеннями діяльнісного підходу до навчання є: 
кінцева мета навчання – формування способів дій; 
спосіб дій може бути сформований тільки в результаті спеціально 

організованої навчальної діяльності; 
механізмом навчання є не передача знань, а управління навчальною 

діяльністю. 
 

Порівняльна характеристика пояснювально -ілюстративного та 
діяльнісного методів 

Компоненти навчальної 
діяльності 

Пояснювально - 
ілюстративний 

Діяльнісний 

Мета - очікуваний результат Задається педагогом 
В процесі проблематизації 
забезпечується внутрішнє 
прийняття мети 

Мотиви - спонукання до 
діяльності 

Використовуються зовнішні 
мотиви 

Опора на внутрішні мотиви 

Засоби - способи 
здійснення діяльності 

Вибираються педагогом Спільний з учнями вибір 

Дії- основний елемент 
діяльності 

Інваріантні, передбачені 
вчителем 

Варіативні, можливість 
індивідуального вибору 

Результат - кінцевий 
продукт 

Рівень засвоєння знань 
Позитивні внутрішні 
особистісні зміни 

Оцінка - критерій 
досягнення мети 

Порівняння результативності з 
еталонами 

Самооцінка на основі 
застосування індивідуальних 
еталонів досягнення 
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Проектування уроку на діяльнісній основі 
 

Планування уроку при реалізації діяльнісного підходу   вимагає послідовне 
виконання учителем наступних дій: 

1. Формулювання цілей уроку. 
2. Підбір питань і завдань для етапу актуалізації.  
З. Підбір ситуації, у якій в учнів може виникнути потреба  у формулюванні 

мети, що спонукає до „відкриття” нового знання. 
4. Вибір способу організації діяльності учнів. 
5. Підбір дидактичних засобів. 
6. Розробка завдань, що спонукають розглядати конкретні ситуації на 

основі нового завдання і відтворювати їх. 
7. Розробка способів організації виконання учнями цих завдань. 
8. Складання завдань для контрольного етапу уроку. 
 
Виходячи з організаційного структурування навчальної діяльності, урок на 

діяльнісній основі включає три основних етапи: 
І. Організаційно-мотиваційний. 
На цьому етапі організується позитивне самовизначення учня до діяльності 

на уроці: створюються умови для виникнення внутрішньої потреби включення в 
діяльність, виділяється змістовна область діяльності. Учні готуються до 
проектувальної діяльності за допомогою актуалізації знань, умінь і навичок, 
достатніх для побудови нового способу дій. Створюється проблемна ситуація, 
фіксуються труднощі учнів в індивідуальній діяльності. Визначається мета 
діяльності і формується тема уроку.  

II. Операційно-виконавчий або діяльнісний.  
Учитель організовує діяльність щодо здобуття нового знання і його 

застосування. Організується колективна діяльність учнів, в ході якої 
вибудовується і обґрунтовується новий спосіб дій. Побудований спосіб дій 
використовується   для розв'язання вихідної задачі, що викликала утруднення. На 
завершення уточнюється загальний характер нового знання і фіксується 
подолання труднощів. В ході первинного закріплення навчального матеріалу 
учні виконують типові завдання на новий спосіб дії з обговоренням кроків дій та 
отриманих результатів. На даному етапі може використовуватися індивідуальна 
форма роботи. Учні самостійно виконують завдання на застосування нового 
способу дії; здійснюють самоперевірку, покрокове порівняння із зразком; 
оцінюють свою самостійну роботу. Визначаються межі застосування нового 
знання і виконуються завдання, в яких новий спосіб дій передбачається як 
проміжний крок. Організовуючи цей етап, учитель підбирає завдання, в яких 
тренується використання вивченого раніше матеріалу, що має методичну 
цінність для введення в подальшому нових способів дій.  

ІІІ. Контрольно-оцінний. Рефлексія навчальної діяльності.  
На даному етапі фіксується новий зміст, вивчене на уроці, і 

організовується рефлексія, самооцінка і взаємооцінка учнями діяльності на 
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уроці. Фіксується ступінь відповідності поставленої мети І результатів 
діяльності, намічаються цілі подальшої діяльності. 

У пошуках шляхів більш ефективного навчання особливу значимість 
набуває форма організації діяльності учнів на уроці. Форма – характер орієнтації 
діяльності. В основі форми лежить провідний метод. У педагогічній літературі та 
освітній практиці прийняті в основному три таких форми: 

фронтальна – припускає  спільні дії всіх учнів класу піц керівництвом 
вчителя; 

індивідуальна – передбачає  самостійну роботу кожного учня окремо; 
групова – учні працюють в групах з 3-6 чоловік або в парах. 
Метод – спосіб професійної спільної діяльності вчителя та учня з метою 

вирішення освітньо-виховних завдань. У сучасній дидактиці все різноманіття 
методів навчання зведене в три основні групи. 

 
Класифікація методів навчання (за Бабанським Ю.К.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні групи 
методів навчання 

Основні підгрупи 
методів навчання 

Окремі методи 
навчання 

Методи 
стимулювання і 
мотивації навчання 

1.1. Методи формування 
інтересу до навчання 

Пізнавальні ігри, навчальні 
дискусії, методи емоційного 
стимулювання та ін. 

1.2. Методи формування 
обов'язку і відповідальності в 
навчанні 

Методи навчального заохочення, 
осуду. пред'явлення навчальних 
вимог і ін. 

Методи організації 
та здійснення 
навчальних дій і 
операції* 

2.1. Перцептивні методи 
(передачі і сприйняття 
навчальної інформації за 
допомогою почуттів): 

• словесні методи 
• наочні методи 
• аудіовізуальні методи 
• практичні методи 

2.2. Логічні методи (організація 
і здійснення логічних операцій). 
2.3. Гностичні методи 
(організація і здійснення 
розумових операцій) 
2.4. Методи самоврядування 
навчальними діями 

Лекція, розповідь, бесіда та ін. 
Методи Ілюстрацій, демонстрацій, 
кінопоказу та ін. 
Поєднання словесних і наочних 
методів методи вправ,  
виконання завдань і ін. 
Індуктивні, дедуктивні, метод 
аналогій та ін. 
Проблемно-пошукові методи 
(проблемний виклад, евристичний 
метод, дослідницький метод та 
ін.) 
Репродуктивні методи (інструктаж, 
ілюстрування, пояснення, 
практичне тренування та ін.) 
Самостійна робота з книгою , 
об’єктами праці та ін.. 

Методи контролю 
та самоконтролю 

 3.1. Методи контролю 
Методи усного контролю, 
письмового контролю і ін. 
Методи самоконтролю 
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Уроки діяльнісної  технології за метою можна розділити на чотири типи (за 
Г.Г.Щедровицьким і О.С.Анісімовим): 

уроки відкриття нових знань; 
уроки рефлексії; 
уроки узагальнення та систематизації (уроки-тренінги); 
уроки контролю. 

Уроки відкриття  нових знань 
Уроки відкриття нового знання реалізують етап побудови нового елементу 

і встановлення первинних зв'язків і елементами системи: 
№ 
з/п 

Етап уроку Мета Опис етапу 

1. 
Самовизначення до 
діяльності 
(1-2 хв.) 

Включення в навчальну 
діяльність на особистісно 
значущому рівні 

1) Створюються умови для виникнення 
внутрішньої потреби включення в 
діяльність („хочу”) 
2) Виділяється змістовна область („можу”) 

2. 
Актуалізація знань 
І фіксація утруднення 
(5-6 хв.) 

Готовність мислення і 
усвідомлення потреби до 
побудови нового способу 
дії 

1) Актуалізація знань, умінь, навичок, 
достатніх і необхідних для побудови 
нового способу дій. 
Активізуються відповідні розумові операції. 
2)Створення утруднення в індивідуальній 
діяльності. 
Утруднення фіксується учнями 

3. 

Виявлення причин 
утруднення. 
Постановка мети 
діяльності. 
(Д - дослідження,  
К- критика) ( 
3-4 хв.) 

Виявлення місця (де?) і 
причини (чому?) 
утруднення, постановка 
мети уроку, 
формулювання теми 
уроку 

1) Співвідношення дій із знайомим 
способом 
2) Виявлення і фіксація в мові причини 
утруднень. 
Постановка мети діяльності, 
формулювання теми уроку 

4. 

Побудова проекту 
виходу з утруднення 
(„відкриття” учнями 
нового знання).  
(П -проект)  
(7-8 хв.) 

Побудова учнями нового 
способу дій і формування 
здібності до його 
застосування 

1) Вибір методу рішення навчальної 
задачі, висунення І обґрунтування гіпотез 
2) Використання предметних дій з 
модельними схемами  
3) Фіксація нового способу дій в мові і 
знаковій системі 

5. 
Первинне 
закріплення (4-5 хв.) 

Засвоєння нового 
способу дій 

Рішення типових завдань на новий спосіб 
дій з промовлянням вголос алгоритму, 
поняття, властивості 

6. 
Самостійна робота з 
самоперевіркою по 
еталону (5-6 хв.) 

Індивідуальна рефлексія 
досягнення мети 

1) Самостійне виконання завдання на 
новий спосіб дій 
2) Самостійна перевірка по еталону  
3) Самооцінка і рефлексія діяльності 
(помилки, що допустили, виявляють їх 
причини, виправляють) 
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7. 
Включення в систему 
знань і повторення 
(7-8 хв.) 

 Включення нового 
способу  дій в систему 
знань, повторення і 
закріплення раніше 
вивченого 

1) Виконуються завдання, в яких новий 
спосіб дій пов’язується з раніше вивченим 
2) Включаються завдання на тренування 
раніше сформованих здібностей і 
підготовку до вивчення наступних тем. 

8. 
Рефлексія діяльності 
(підсумок уроку) 
(2-3 хв.) 

Самооцінка результатів 
діяльності, усвідомлення 
нового методу, меж 
застосування нового 
знання 

1) Організація рефлексії і самооцінка 
діяльності на уроці 
2) Порівняння поставлених цілей з 
результатами діяльності 

 
Для практичної підготовки до уроку набуття нового знання можна 

використовувати матрицю 1. З наведених в цій матриці можливих  педагогічних 
прийомів, кожний вчитель може обрати те сполучення, яке найкраще дозволить 
йому досягти поставлених цілей, зробити урок цікавим, неповторним та 
особистісно-орієнтованим.  

 
МАТРИЦЯ 1 

Урок відкриття нового знання 
Група: 
Предмет: 
Тема уроку: 
Тип уроку:  
Основні цілі уроку: 
а) діяльнісні: - сформувати....; 
                         - вчити...; 
                         - розвивати...; 
б) навчальні:   вивчити...; 
в) знання: - знати...; 
                   - знати...; 
г) уміння: - уміти...; 
                  - уміти... . 
Розумові операції: (вибрати: аналіз, аналогія, порівняння, синтез, узагальнення, класифікація). 
Демонстраційний матеріал: 
Роздатковий матеріал: 
Технічне забезпечення уроку: 

ХІД УРОКУ 
№ 
з/п 

Етап уроку Цілі етапу уроку Час Можливі прийоми 

I. 
 
 
 

Самовизначення до 
діяльності. 
 
 

1) дидактичні: скласти умови 
для виникнення внутрішньої 
потреби включення у 
діяльність; визначення 
змістової області матеріалу, 
який буде вивчатись; 
2) психологічні: забезпечити 

2 хв. 
 

1.Привітання, побажання 
хорошого настрою 
2. Рапортичка 
3. Дерево очікувань 
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психологічний настрій на 
роботу. 

II. 
 

Актуалізація знань і 
фіксація утруднення 
в діяльності 
 

 
1) дидактичні: актуалізувати 
знання про...; 
2) психологічні: створити 
ситуацію утруднення під час 
виконання завдання. 
 
 

6хв. 
 

1.Виконання учнями завдань, 
подібних до домашніх 
2.Постановка додаткових 
запитань 
3.Перевірка д/з за допомогою 
“еталону” 
4.Відповідь “ланцюжком” 
5.Різнорівневі самостійні 
роботи 

6. Ключове питання 
(завдання) 

III. Виявлення причин 
утруднення і 
постановка 
навчальної задачі 
 

1) дидактичні: виявити і 
зафіксувати причину 
утруднення; сформулювати 
задачі й тему уроку; 
2) психологічні: 
створення умов для аналізу 
учнями повноти своїх знань. 

3 хв. 
 

- Аналіз завдання та 
визначення проблеми 
- Формулювання теми уроку 
 

IV. 
 

Побудова проекту 
виходу з утруднення 
 
 

1) дидактичні: підібрати 
варіант виходу з утруднення  
(будувати еталон, прочитати 
або вивести правило, 
алгоритм); 
2) психологічні: активізувати 
розумову діяльність учнів. 

5 хв. 
 

- Висунення гіпотез – мозковий 
штурм, групова робота 
- Пошук можливих варіантів 
рішення  
- Добір матеріалу – робота з 
літературою, опитування, 
експеримент, дослідження 
- Узагальнення отриманих 
даних 
- Формування висновків 
(алгоритму рішення завдання, 
рішення проблеми тощо) 

V. 
 

Первинне 
закріплення у 
зовнішньому 
мовленні 
 

1) дидактичні: зафіксувати 
знакову фіксацію нового знання 
у зовнішньому мовленні; 
2) психологічні: первинне 
формування умінь в умовах 
використання нового знання. 

7 хв. 
 

- Асоціативний ряд 
- Бджолиний вулик 
- Використання завдань на 
впізнання визначених об’єктів 
- Опитування експертів 
- Наведення учнями своїх 
прикладів за новим матеріалом 

VI. 
 

Самостійна робота із 
самоперевіркою за 
еталоном (зразком) 
 

1) дидактичні: організувати 
самостійне виконання завдання 
на новий спосіб дій; 
2) психологічні: розвивати 
увагу, вміння критично 
оцінювати свою роботу. 
 

6 хв. 
 

- Складання взаємообернених  
завдань 
- Робота за алгоритмом 
- Спілкування “питання-
відповідь” 
-“що було б, якби…” 
- Придумай свої завдання 

VII. 
 

Включення у систему 
знань і повторення 
 

1) дидактичні: включити 
використання нового знання у 
виконання творчого завдання; 
2) психологічні: організувати 
роботу в групах 

6 хв. 
 

- Різнорівневі самосійні 
завдання 
- Лабіринт дій 
- Ділова гра 
- Групова робота 
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- Дебати 
- Завдання по колу 

VIII. Рефлексія діяльності 1) дидактичні: визначити, чи 
досягли цілей уроку; 
повідомити завдання для 
домашньої роботи; 
2) психологічні: дати 
самооцінку діяльності кожного 
учня. 
 

4 хв. - Незакінчені речення 
-"сонечко” 
-“координати” 
- “Листок зворотнього зв’язку” 
- Інтерпретація зображень на 
листівках 
- Барометр настою 
- Торт рішень 

 
Алгоритм конструювання уроку „відкриття” нового знання 
1. Виділити і сформулювати нове знання, яке мають отримати учні. 
2. Змоделювати спосіб (способи) відкриттянового знання. 
3. Визначити розумові операції (спостереження, порівняння, аналіз тощо),  

які необхідно виконати при відкритті нового знання. 
4. Визначити необхідні для нового відкриття знання, уміння, навички та 

обрати способи їх повторення. 
5. Підібрати вправи для етапу актуалізації (згідно з необхідними 

компетенціями і розумовими операціями). 
6. Змоделювати утруднення в діяльності і спосіб його фіксації. 
7. Сформулювати метод рішення навчальної задачі. 
8. Сконструювати діалоги для третього і четвертого етапів уроку. 
9. Скласти самостійну роботу і об'єктивно обґрунтований еталон для 

самоперевірки. 
10.  Визначити прийоми організації первинного закріплення та підібрати 

завданнядля даного етапу. 
11. Підібрати завдання для етапу  нового знання до наявної  системи знань 

і повторення. 
12. Продумати форму організації етапу рефлексії. 
10.Скласти план-конспект уроку. 
11. Провести аналіз конспекту згідно з вимогами до етапів уроку у 

діяльнісній  технології. 
12.Внести корективи до плану-конспекту. 
 

Уроки рефлексії 
Відмінністю уроку рефлексії від уроку нового знання є фіксація і аналіз 

утруднень у власній навчальній діяльності, а не у вирішенні тієї чи іншої 
спільної задачі. 
Карта-схема уроку рефлексії 

№ 
з/п 

Етап уроку Мета Опис  етапу 

1 Самовизначення до 
діяльності 

Включення у 
навчальну  діяльність 
на особистісно 

1) Формулюється основна мета уроку. 
2) Встановлюються тематичні рамки 
повторюваного змісту(«можу»). 
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значущому рівні.  3) Створюються умови для виникнення 
внутрішньої потреби включення в 
діяльність («хочу»). 

2 Актуалізація знань і 
фіксація утруднень в 
діяльності 

Готовність мислення і 
усвідомлення 
потреби до 
виявлення причин  
Утрудненьв 
діяльності. 

1) Повторення використовуваних способів 
дій (норм) – понять, алгоритмів, 
властивостей і т.д. 
2) Фіксація використовуваних способів дій 
(у буквеній або знаковій формі) 
3) Проведення самостійної роботи 
(індивідуальна діяльність учнів) 
4) Самоперевірка учнями своєї роботи по 
готовому зразку з фіксацією результатів 
(без виправлення помилок). 

3 Локалізація 
утруднень 

Виявлення місця і 
причини утруднень 
уточнення метиуроку.  
 

1. Учні уточнюють алгоритм виправлення 
помилок (самоорганізація рефлексії) 
Учні, які не допустили помилок: 
1) виконують самоперевірку своєї роботи 
по готовому еталону; 
2) виконують завдання творчого рівня або 
виступають як консультанти.  
Учні, які допустили помилки: 
1) на основі алгоритму виправлення 
помилок аналізують рішення, визначають 
місце помилки (де?). 
2) на основі алгоритму виправлення 
помилок указують способи дій, в яких 
допущені помилки (чому?).  
3) на цій основі учні уточнюють 
метуподальшоїдіяльності. 

4 Побудовапроекту 
виходу зутруднення 
 

Побудовапроекту 
виходу зутруднення 
 

Учні, які допустилипомилки: 
1) уточнюють способи дій, в яких виникли 
утруднення 
2)   виправляють помилки самостійно або 
на основі запропонованого шаблону; 
3)   у першому випадку співвідносять 
результат виправлення з шаблоном для 
самоперевірки. 
4)   придумують або вибирають із 
запропонованих одне або (по можливості) 
декілька завдань саме на ті правила 
алгоритми і т.д. в яких допущені помилки. 
5) вирішують ці завдання  
    (частина завдань може увійти до 
домашньоїроботи).  
   Учні, які не допустилипомилок: 
   Виконують завданнятворчого рівня або   
виступають як консультанти.  
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5 Узагальнення 
утруднень в 
зовнішній мові 

Засвоєння способів 
дій,  що викликали 
утруднення 

1) Обговорення типових утруднень 
2) Промовляння формулювань способів 
дій, які викликалиутруднення 

6 Самостійна робота з 
самоперевіркою по 
еталону 

Інтеріоризація 
(формування розумових дій 
і внутрішнього плану 

свідомості)способів дій,   
що викликали 
утруднення, 
індивідуальна 
рефлексія 
досягнення мети, 
створення ситуації 
успіху. 

Учні, які допустили помилки: 
1) Виконують самостійну роботу, 
вибираючи тільки ті завдання, в яких були 
допущені помилки. 
2) Проводять самоперевірку своїх робіт по 
готовому зразку і фіксують знакові 
результати. 
Учні, які не допустили помилок: 
1) Виконують самоперевірку завдань 
творчого рівня по запропонованому 
зразкуабо еталону для самоперевірки. 

7 Включення в систему 
знань і повторення 

Включення 
використовуваних 
способів дій  в 
систему знань, 
виділення меж 
застосування знань, 
встановлення між 
використовуваними 
способами дій 
локальних зв'язків 
повторення і 
закріплення раніше 
вивченого. 

При позитивному результаті попереднього 
етапу: учні виконують завдання, в яких 
розглядаються способи дій, пов'язані з 
раніше вивченими і між собою. Також 
вирішуються завдання на підготовку до 
вивчення наступних тем. 
При негативному – учні повторюють 
попередній етап для іншого варіанту. 
 

8 Рефлексія діяльності Самооцінка 
результатів 
діяльності, 
усвідомлення методу 
подолання утруднень 
в  діяльності. 
 

1) Аналізується, де і чому були допущені 
помилки, способи їх виправлення. 
2) Називаються способи дій, що викликали 
утруднення. 
3) Фіксується ступіньвідповідності 
поставленій меті і результатів діяльності, 
намічаються цілі подальшої діяльності. 
4) Оцінюється діяльність на уроці.  
5) Визначається домашнєзавдання  з 
елементами вибору, творчості (відповідно 
до результатів діяльності на уроці) 

 
Для розробки  плану уроку рефлексій можна  скористатися матрицею 2.  

 
МАТРИЦЯ 2 

Урок рефлексії 
 
Група: 
Предмет: 
Тема уроку: 



15 
 

Тип уроку: 
Основні цілі уроку: 
а) діяльнісні: - сформувати здібності учнів до корекції способу дії (вказати конкретно дію); 
                        - вчити фіксувати особисті утруднення в ...; вчити виявляти причини утруднення; 
                        - тренувати...; 
б) навчальні: скорегувати поняття (алгоритми, еталони тощо) про ...; 
в) знання: - знати...(вказати знання з теми, якими мають оволодіти учні); 
г) уміння: - уміти використовувати ... у своїй діяльності. 
Розумові операції: (вибрати: аналіз, аналогія, порівняння, синтез, узагальнення, класифікація). 
Демонстраційний матеріал: 
Роздатковий матеріал: 
Технічне забезпечення уроку: 

ХІДУРОКУ 
№ 
з/п 

Етап уроку Цілі етапу уроку Час Можливі прийоми 

I. 
 

Самовизначення до 
діяльності 
 

1)дидактичні: включити 
учнів в навчальну 
діяльність; визначити 
основну мету уроку; 
2)психологічні: створити 
умови для виникнення 
внутрішньої потреби 
включення у діяльність. 

2хв. 
 

1.Привітання, побажання 
хорошого настрою 
2. Рапортичка 
3. Дерево очікувань  
4.Ігровий момент 
 

II. 
 

Актуалізація знань і 
фіксація 
утруднення в 
діяльності 
 

1)дидактичні: 
організувати повторення 
способів дій, які були 
створені на попередніх 
уроках; зафіксувати 
способи дій знаково або за 
допомогою букв; провести 
самостійну роботу; 
провести самоперевірку 
роботи учнями за готовим 
зразком; зафіксувати 
утруднення, які виникли 
під час виконання роботи; 
2)психологічні: 
активізувати пам’ять, 
увагу. 

12хв. 
 

Тестові завдання 
Виконання учнями завдань, 
подібних до домашніх 
Постановка додаткових запитань 
Перевірка д/з за допомогою 
“еталону” 
Відповідь “ланцюжком” 
Різнорівневі самостійні роботи 
Фіксація своїх утруднень 
 

III. 
 
 

Локалізація 
утруднення 
 

1)дидактичні: виявити 
місце і причину 
утруднення; уточнити цілі 
уроку; запропонувати 
(побудувати) алгоритм 
виправлення помилок; 
2)психологічні: розвивати 
вміння аналізувати й 
об’єктивно оцінювати свої 
знання. 

6хв. 
 

Робота з алгоритмом виправлення 
помилок 
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IV. 
 

Побудова проекту 
виходу з 
утруднення 
 

1) дидактичні: знайти 
способи виходу з 
утруднення; 
2) психологічні: вчити 
надавати допомогу іншим 
учням (ті, хто виконав 
самостійну роботу без 
помилок, стають 
консультантами  інших 
учнів) 

4 
хв. 
 

Робота з алгоритмом виправлення 
помилок 
Робота з визначенням понять 
Використання аналогій як способу 
включення в зміст суб'єктного 
досвіду учнів 
Подання матеріалу одночасно в 
словесній і знаково-символічній 
системі 
Екстроактивний режим (розповідь, 
лекція, повідомлення, пояснення) 
Інтроактивний режим (навчання 
проблемно-модульне, 
програмоване, комп'ютерне) 
Інтерактивний режим (навчання 
проблемне, адаптивне, 
колективне, проектне) 
Побудова структурно-логічних 
схем 
Генетичний метод 
Метод доречних задач 

V. 
 

Узагальнення 
утруднення у 
зовнішньому 
мовленні 
 

1) дидактичні: 
узагальнити і засвоїти 
способи дій, які викликали 
утруднення;  
2) психологічні: вчити 
працювати в парі (один 
одному розповідають 
способи дій). 

2хв. 
 

Різнорівневі самостійні роботи 
Завдання на виявлення всіх  ознак 
поняття і їх зв'язків (повнота знань) 
Завдання на виділення суттєвих 
ознак поняття (глибина) 
Завдання на конструювання 
кількох способів розв'язування 
однієї задачі 
Завдання з надлишковими даними 

VI. 
 

Самостійна робота 
із самоперевіркою 
за еталоном 
 

1) дидактичні: провести 
самостійну роботу; 
провести самоперевірку за 
еталоном; зафіксувати 
результати роботи; 
2) психологічні: 
створення ситуації успіху. 

5 хв. Різнорівневі самостійні завдання  
Тестові завдання 
Питання – відповідь 
Ланцюжок  
 

VII. 
 

Включення у 
систему знань і 
повторення 
 

1) дидактичні: повторити і 
закріпити отримані нові 
знання, використати їх у 
творчому завданні; 
2) психологічні: створити 
умови для роботи в парах 
(групах). 

5 хв. 
 

Різнорівневі самостійні завдання 
Лабіринт дій 
Ділова гра 
Групова робота 
Дебати 
Завдання по колу 
Побудова логічних схем 

VIII. 
 

Рефлексія 
діяльності 

1) дидактичні: визначити, 
чи досягли цілей уроку; 
повідомити завдання для 
домашньої роботи; 
2) психологічні: дати 
самооцінку діяльності 
кожного учня. 

4 хв. Незакінчені речення 
“сонечко”, “координати” 
“Листок зворотного зв’язку” 
Інтерпретація зображень на 
листівках 
Барометр настрою 
Торт рішень 
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Алгоритм конструювання уроку рефлексії 
1. Аналіз типових помилок і утруднень у темі, яка вивчається. 
2. Складання списку способів дій (норм) - понять, алгоритмів (правил), 

властивостей, які вимагають тренінгу і корекції помилок. 
3. Добір завданьдля самостійної роботи на етапі актуалізації знань з 

метою застосування зафіксованих способів дій (норм). 
4. Підготовка зразка виконання самостійної роботи і еталону для 

самоперевірки. 
5. Проектування способу повторення з учнями вибраних норм і їх 

фіксації, а також способу пред'явлення відповідних еталонів. 
6. Проектування діяльності учнів, які не зробили помилок (добір завдань 

творчого рівня для них, планування способів їх пред'явлення і перевірки, 
включення в консультаційну діяльність тощо). 

7. Конструювання діалогу для уточнення алгоритму виправлення 
помилок. 

8. Конструювання діалогу для етапу локалізації утруднень (виявлення 
місць і причин утруднень). 

9. Конструювання діалогу для  визначення мети діяльності на етапі 
локалізації утруднень. 

10. Підбір завдань для етапу самостійної роботи з самоперевіркою по 
еталону. 

11. Підготовка еталону для самоперевірки. 
12. Проектування способу корекції помилок на етапі самостійної роботи з 

самоперевіркою по еталону. 
13. Складання списку норм для етапу повторення, вибір відповідних 

завдань та форм роботи. 
14. Визначення способу проведення етапу рефлексії. 
 

Урок розвиваючого контролю 
Урок розвиваючого контролю рекомендується проводити або впродовж 2-х 

уроків, або ділити на дві частини. 
На  першому  уроці учні самостійно виконують  перевіркові завдання. На 

другому уроці відбувається самоперевірка виконання завдань за допомогою 
еталону, визначення власних помилок  і причин утруднень при виконанні 
завдань, повторення норм, правил, алгоритмів виконання завдань та тренування 
у виконанні аналогічних завдань.  

Для конструювання уроку розвиваючого контролю можна скористатися 
матрицею 3.  

МАТРИЦЯ 3 
Тип уроку: Урок розвиваючого контролю 

 
Група: 
Предмет: 
Тема уроку: 
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Тип уроку: 
Основні цілі уроку: 
а) діяльнісні: - провести контрольну роботу; 
                         - формувати здібності учнів до контрольної функції; 
б) навчальні: провести контроль і самоконтроль  понять (алгоритмів, еталонів тощо), які  
вивчили; 
в) знання: - знати...(вказати поняття, еталони, правила з теми, які мають знати учні); 
                   
г) уміння: - уміти застосовувати набуті знання (вказати, які саме) ... у своїй діяльності. 
                   
Розумові операції: (вибрати: аналіз, аналогія, порівняння, синтез, узагальнення, класифікація). 
Демонстраційний матеріал: 
Роздатковий матеріал: 
Технічне забезпечення уроку: 

ХІД УРОКУ 
№ 
з/п 

Етап уроку Цілі етапу уроку Час Можливі прийоми 

1 ДЕНЬ 
I. 
 

Самовизначення 
до діяльності 
 

1) дидактичні: включити учнів у 
навчальну діяльність; визначити 
основні цілі уроку; встановити 
рамки і форми контролю; 
пред’явити учням критерії 
оцінювання роботи; 
2) психологічні: створити 
спокійну робочу атмосферу. 

3 хв. 
 
 

1.Привітання, побажання 
хорошого настрою 
2. Рапортичка 
3. Дерево очікувань  
4. Загадка 
5. Питання з відстроченою 
відповіддю  
6.Ігровий момент 

II. 
 

Актуалізація 
знань і фіксація 
утруднення в 
діяльності 
 

1) дидактичні: організувати 
повторення способів дій, які 
підлягатимуть перевірці; провести 
контрольну роботу; організувати 
порівняльний аналіз за готовим 
зразком з фіксацією помилок в 
усному мовленні (без 
виправлення помилок) 
2) психологічні: вчити об’єктивно 
оцінювати свою роботу. 

37 
хв. 
 

Контрольна робота 
Тестові завдання 
Творча робота 
 

2 ДЕНЬ 
III. 
 
 

Локалізація 
утруднення 
 

1)дидактичні: виявити місце і 
причину помилок; сформулювати 
цілі уроку; проаналізувати й 
оцінити свою роботу; 
2)психологічні: вчити 
оголошувати свої помилки в класі. 

10 
хв. 
 

Робота з алгоритмом 
виправлення помилок 
 

IV. 
 

Побудова 
проекту виходу з 
утруднення 
 

1) дидактичні: уточнити алгоритм 
виправлення помилок; виправити 
помилки в роботі самостійно з 
опорою на еталон; придумати 
(або вибрати із запропонованих) 
завдання на ті способи дій, в яких 

8 
хв. 
 

Робота з алгоритмом 
виправлення помилок 
Робота з визначенням понять 
Використання аналогій як способу 
включення в зміст суб'єктного 
досвіду учнів 
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було зафіксовано помилку; 
організувати виконання творчої 
роботи для учнів, які зробили 
роботу без помилок; 
2) психологічні: вчити самостійно 
працювати. 
 

Подання матеріалу одночасно в 
словесній і знаково-символічній 
системі 
Екстроактивний режим (розповідь, 
лекція, повідомлення, пояснення) 
Інтроактивний режим (навчання 
проблемно-модульне, 
програмоване, комп'ютерне) 
Інтерактивний режим (навчання 
проблемне, адаптивне, 
колективне, проектне) 
Побудова структурно-логічних 
схем 
Генетичний метод 
Метод доречних задач 

V. 
 

Узагальнення 
утруднення у 
зовнішньому 
мовленні 
 

1) дидактичні: влаштувати 
обговорення типових помилок; 
проговорити способи дій, які 
викликали утруднення; 
2) психологічні: вчити чітко, 
конкретно висловлюватися. 
 

3 
хв. 
 
 

Різнорівневі самостійні роботи 
Завдання на виявлення всіх  
ознак поняття і їх зв'язків (повнота 
знань) 
Завдання на виділення суттєвих 
ознак поняття (глибина) 
Завдання на конструювання 
кількох способів розв'язування 
однієї задачі 
Завдання з надлишковими 
даними 

VI. 
 

Самостійна 
робота із 
самоперевіркою 
за еталоном 
 

1) дидактичні: виконати 
самостійну роботу із завданнями, 
які аналогічні контрольній роботі, 
вибираючи серед них лише ті, в 
яких допущені помилки; 
організувати самоперевірку робіт 
за готовим зразком; 
2) психологічні: вчити самостійно 
працювати. 

7 
хв. 
 

Різнорівневі самостійні завдання  
Тестові завдання 
Питання – відповідь 
Ланцюжок  
 

VII. 
 

Включення у 
систему знань і 
повторення 
 

1) дидактичні: виконати завдання 
творчого характеру із 
застосуванням нового способу 
дій; 
2) психологічні: організувати 
роботу в парах (групах). 

6 
 хв. 
 

Різнорівневі самостійні завдання 
Лабіринт дій 
Ділова гра 
Групова робота 
Дебати 
Завдання по колу 
Побудова логічних схем 

VIII. 
 

Рефлексія 
діяльності 

1)дидактичні: проаналізувати 
причини помилок; озвучити способи 
дій, які викликали помилки; 
повторити алгоритм виправлення 
помилок; визначити завдання для 
домашньої роботи (за бажанням); 
намітити цілі наступної діяльності; 
2) психологічні: оцінити діяльність 
учнів на уроці. 

5 хв. Незакінчені речення 
“сонечко” 
“координати” 
“Листок зворотного зв’язку” 
Інтерпретація зображень на 
листівках 
Барометр настою 
Торт рішень 
 



20 
 

Алгоритм конструювання уроку розвиваючого контролю 
1. Виділити необхідний матеріал для контролю. 
2. Визначити форми і прийоми  проведення контролю. 
3. Складання контрольної або самостійної роботи. 
4. Розробка зразка (еталону) для самоперевірки. 
5. Розробка алгоритму проведення контрольної роботи. 
6. Визначення необхідних компетенцій, вмінь і навичок та способів їх 

повторення. 
7. Розробка докладного зразка та еталону для самоперевірки. 
8. Проектування діяльності учнів, які не зробили помилок (добір для них 

творчих завдань, планування способів їх пред'явлення і перевірки, включення в 
консультаційну діяльність тощо). 

9. Конструювання або уточнення алгоритму виправлення помилок 
(самоорганізація рефлексії). 

10.  Конструювання діалогів на етапах: локалізації утруднень, побудови 
проекту виходу з утруднення, узагальнення утруднень в зовнішній мові, 
рефлексії діяльності. 

11. Добір завдань для етапу самостійної роботи з самоперевіркою по 
еталону і проектування способу корекції помилок на цьому етапі. 

12. Складання списку норм для етапу включення в систему знань і 
повторення, вибір відповідних завдань і форм роботи. 

13. Визначення способу проведення етапу включення в систему знань і 
повторення. 

14.  Визначення способу проведення етапу рефлексії. 
 

Урок загально методологічної спрямованості 
Уроки загальнометодологічної спрямованості організовуються відповідно 

до діяльнісної  технології. 
Уроки цього типу можуть проводитися як на початку вивчення деякого 

розділу (теми), так  його вивчення.  
Уроки загальнометодологічної спрямованості на початку вивчення теми   є 

уроками побудови орієнтовної основи навчальних дій. На таких уроках  
повторюються та уточнюються методи отримання та опрацювання потрібної 
інформації – спостереження, аналіз, визначення окремих об’єктів вивчення, їх 
порівняння – знаходження спільного та різного у цих об’єктів, дослідження та 
експеримент, узагальнення отриманих знань, створення алгоритмів, виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей, побудова генетичних схем 
тощо.   

Визнається загальна мета вивчення даної теми та з’ясовується її зв'язок з 
практичною діяльністю.  

Кожному учневі можна запропонувати спланувати власну навчальну 
діяльність під час вивчення теми – прочитати книги, спостерігати явище або 
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предмети у житті, порівняти об’єкти, що вивчаються,  зібрати колекцію, зробити 
модель тощо.   

Для наочного закріплення навчальних намірів можна запропонувати  
учням визначити власні очікування від  вивчення даної теми (наприклад, які 
форми роботи будуть проводитися – ділові ігри або екскурсії, проектна 
діяльність, виставки, фестивалі тощо). 

На уроці загальнометодологічної спрямованості, що проводиться на 
початку вивчення теми, можна організувати самомотивацію учнів  на кілька 
уроків, під час яких вивчається тема – дізнатись закінчення історії,  допомогти 
відповісти на відкладене запитання.  

Уроки загальнометодологічної спрямованості в кінці вивчення теми є  
уроками систематизації і узагальнення вивчених способів дій. Але при будь-
якому варіанті вони будуть  на приєднання  нового знання (вивченої теми, 
розділу) до системи знань. 

Метою уроків загальнометодологічної спрямованості є  побудова логічних 
моделей, що зв'язують вивчені поняття в єдину систему. 

Урок  загальнометодологічної спрямованості може проводитися у вигляді 
конференцій, ділових ігор тощо. 
 

МАТРИЦЯ 4 
Урок загальнометодологічної спрямованості – урок узагальнення та систематизації знань 

 
Група: 
Предмет: 
Тема уроку: 
Тип уроку: 
Основні цілі уроку: 
а) діяльнісні: - сформувати здібності учнів до виділення найбільш загальних і суттєвих  понять; 
встановлення  причинно-наслідкових і інших зв'язків  і відносин між найважливішими явищами, 
процесами;  
                        - вчити виділяти  спільне та різне у вивчених поняттях, знаходити зв’язки між 
новими та раніше вивченими поняттями,  фіксувати закономірності у природних явищах; 
виявляти причини  того чи іншого явища, виробляти у них уміння узагальнювати матеріал по 
тексту, знаходити в підручнику необхідні для цього матеріали і факти, орієнтуватися в змісті 
розділів, параграфів, формулювати висновки своїми словами.  
                       - тренувати...; 
б) навчальні: скорегувати поняття (алгоритми, еталони тощо) про ...; 
в) знання: - знати...(вказати знання з теми, якими мають оволодіти учні); 
г) уміння: - уміти використовувати ... у своїй діяльності. 
Розумові операції: (вибрати: аналіз, аналогія, порівняння, синтез, узагальнення, класифікація). 
Демонстраційний матеріал: 
Роздатковий матеріал: 
Технічне забезпечення уроку: 
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ХІД УРОКУ 
№ 
з/п 

Етап уроку Цілі етапу уроку Час Можливі прийоми 

I. 
 

Самовизначення 
до діяльності 
 

1) дидактичні: включити учнів 
в навчальну діяльність; 
визначити основну мету уроку; 
2) психологічні: створити 
умови для виникнення 
внутрішньої потреби 
включення у діяльність. 

2хв. 
 

1.Привітання, побажання 
хорошого настрою 
2. Рапортичка 
3. Дерево очікувань  
4.Ігровий момент 

 

II. 
 

Актуалізація знань 
і фіксація 
утруднення в 
діяльності 
 

1)д идактичні: організувати 
повторення способів дій, які 
були створені на попередніх 
уроках; зафіксувати способи 
дій знаково або за допомогою 
букв; провести самостійну 
роботу; провести 
самоперевірку роботи учнями 
за готовим зразком; 
зафіксувати утруднення, які 
виникли під час виконання 
роботи; 
2) психологічні: активізувати 
пам’ять, увагу. 
 

12 
хв. 
 

- бесіда,  
- демонстрація наочності,  
- аналіз або складання таблиць,  
- аналіз або малювання схем, 
графіків, діаграм, карт і інших 
схематичних і символічних 
зображень, - проведення 
дослідів, лабораторних і 
практичних робіт.  
Фіксація своїх утруднень 
 

III. 
 
 

Локалізація 
утруднення 
 

1) дидактичні: виявити місце і 
причину утруднення; уточнити 
цілі уроку; запропонувати 
(побудувати) алгоритм 
виправлення помилок; 
2) психологічні: розвивати 
вміння аналізувати й 
об’єктивно оцінювати свої 
знання. 
 

2 
хв. 
 

Робота з алгоритмом 
виправлення помилок 
 

IV. 
 

Побудова проекту 
виходу з 
утруднення 
 

1) дидактичні: знайти способи 
виходу з утруднення; 
2) психологічні: вчити 
надавати допомогу іншим 
учням – працювати спільно,  в 
групах 

8 
хв. 
 

Робота у групах  з визначенням 
понять 
Використання аналогій як 
способу включення в зміст 
суб'єктного досвіду учнів –
побудова «Древа теми», 
«будинку теми», «потягу теми», 
«павучка» 
Подання матеріалу одночасно в 
словесній і знаково-символічній 
системі (створення коллажей) 
Екстроактивний режим 
(розповідь, лекція, 
повідомлення, пояснення) 
Інтроактивний режим (навчання 
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проблемно-модульне, 
програмоване, комп'ютерне) 
Інтерактивний режим (навчання 
проблемне, адаптивне, 
колективне, проектне) 
Побудова структурно-логічних 
схем 
Учбові станції 
Мозкова атака 
Генетичний метод 
Метод доречних задач  

V. 
 

Узагальнення 
утруднення у 
зовнішньому 
мовленні 
 

1) дидактичні: узагальнити і 
засвоїти способи дій, які 
викликали утруднення;  
2) психологічні: вчити 
працювати в парі (один одному 
розповідають способи дій). 
 

3хв. 
 

Завдання на виявлення всіх  
ознак поняття і їх зв'язків 
(повнота знань) 
Завдання на виділення суттєвих 
ознак поняття (глибина) 
Завдання на конструювання 
кількох способів розв'язування 
однієї задачі 
Завдання з надлишковими 
даними 

VI. 
 

Самостійна робота 
із самоперевіркою 
за еталоном 
 

1) дидактичні: провести 
самостійну роботу; провести 
самоперевірку за еталоном; 
зафіксувати результати 
роботи; 
2) психологічні: створення 
ситуації успіху. 
 

6 хв. Різнорівневі самостійні завдання  
Тестові завдання 
Питання – відповідь 
Ланцюжок  
Щоб було, якби…  
 

VII. 
 

Включення у 
систему знань і 
повторення 
 

1) дидактичні: повторити і 
закріпити отримані нові знання, 
використати їх у творчому 
завданні; 
2) психологічні: створити 
умови для роботи в парах 
(групах). 
 

3 хв. 
 

Різнорівневі самостійні завдання 
Лабіринт дій 
Ділова гра 
Групова робота 
Дебати 
Завдання по колу 
Побудова логічних схем 
 

VIII. 
 

Рефлексія 
діяльності 

1) дидактичні: визначити, чи 
досягли цілей уроку; 
повідомити завдання для 
домашньої роботи; 
2) психологічні: дати 
самооцінку діяльності кожного 
учня. 
 

4 хв. Незакінчені речення 
“сонечко” 
“координати” 
“Листок зворотного зв’язку” 
Інтерпретація зображень на 
листівках 
Барометр настою 
Торт рішень 
 

 
Технологія проведення уроків загально методологічної спрямованості 
На етапі підготовки до уроку загальнометодологічної спрямованості 

учителю необхідно: 
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1. Визначити місце уроку у вивченні теми (на початку або в кінці)  
2. Визначити, як тема пов’язана з іншими темами, що вивчалися та будуть 

вивчатися. 
3. Визначити, з якими саме темами пов’язана дана тема та спроектувати 

діяльність учнів для  встановленні взаємозв’язків тем, що вивчаються. 
4. Сконструювати завдання для актуалізації знань та визначення 

локалізації утруднення. 
5. Продумати діалог вчителя з учнями, який допоможе їм локалізувати 

утруднення та наштовхне на пошук методів виходу з утруднення. 
6. Продумати форму роботи над створенням навчального продукту. 
7. Підібрати методи наочного представлення продукту. 
8. Уточнити методи та форми роботи для  узагальнення утруднення у 

зовнішньому мовленні. 
9. Підібрати завдання для самостійного виконання. 
10. Виготовити еталони для самоперевірки і проектування способу 

корекції помилок на цьому етапі. 
11. Продумати етапи самомотивації до навчання та рефлексії уроку, 

погодити їх зміст та форму проведення.  
Уроки загальнометодологічної спрямованості як на початку, так і в кінці 

вивчення теми доцільно проводити у вигляді ігр-мандрівок, конференцій, 
фестивалів, усних журналів, свят. Дуже добре, коли ці уроки є яскравими та 
захоплюючими. Під час їх проведення необхідно концентрувати увагу на 
загальних  методах пізнання, уточненні цілісної картини світу, взаємозв’язків 
між явищами природи та життя,  розумінні законів природи та суспільства. Під 
час уроку доцільно звертатися до матеріалу попередніх уроків, згадувати методи 
вивчення – дослідження, експеримент, спостереження; використовувати для 
цього щоденники спостереження, термінологічні словнички, опорні схеми, міні-
підручники, намальовані картинки, написані вірші та твори, складені казки,  
виконані проекти, інші освітні продукти. 

 
Особливості підготовки вчителя до уроків за діяльнісною 

технологією 
 
При проведенні уроків вчителя часто стикаються з проблемою нестачі| 

часу. Матеріал теми настільки об’ємний|, що його не вдається відпрацювати  
разом з учнями за діяльнісною технологією навчання. Вже дзвенить дзвінок, а 
вчитель ще не опрацював з учнями весь матеріал. В результаті не залишається 
часу ні на етап самостійного застосування знань, ні на рефлексію. У основі цієї 
проблеми лежить прагнення вчителя „відкрити” з учнями всі знання. Буває так, 
що деякі складні положення вчителю здається легше  пояснити учням, 
залишивши для учнів лише легші „відкриття”.  Але важливо, щоб на кожному 
уроці хоча б  частину знань учні „відкривали” самостійно. 
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Друга і головна причина нестачі часу – невміння користуватися 
принципом „мінімаксу”. Згідно цього принципу учні на уроці можуть дізнатися 
багато нового (максимум), але повинні  лише найважливіші знання (мінімум). 
Тому на першому етапі підготовки до уроку необхідно виділити в змісті 
навчального матеріалу обов'язковий програмний мінімум. Для цього 
необхідно відкрити програму, знайти  у вимогах до знань і умінь, які відносяться 
до теми, конкретний перелік знань, умінь, навичок. Це і є той мінімум, який 
повинні засвоїти всі учні і який перевірятиметься в перевіркових роботах під час 
тематичного контролю. Адже матеріал, наданий у підручнику, висвітлює тему 
ширше ніж означено у обов’язковому програмовому мінімумі. Крім цього, учні 
зазвичай прагнуть використовувати матеріал з додаткових джерел – 
енциклопедій, Інтернету тощо. Засвоєння цих знань і умінь забезпечується не 
стільки на даному уроці, скільки на наступних уроках в процесі їх актуалізації. У 
деяких уроках може не бути знань і умінь, що відносяться до мінімуму. Під час 
таких уроків метою є відпрацювання навиків роботи з інформацією, 
представлення її в різних формах, формування комунікативних, організаційних 
умінь тощо.  

Програмові вимоги до знань, умінь, навичок учнів ми визначаємо за 
програмою викладання курсу.  Вони наведені практично до кожного уроку в 
стовпчику „вимоги до рівня засвоєння матеріалу учнями”. Далі необхідно 
визначити коло понять тісно пов’язаних із тими, що входять до обов’язкового 
мінімуму. Цю групу ми умовно називаємо поняттями „мінімаксу”. До неї 
відносяться слова, що часто зустрічаються в оточенні учнів які, проте, не 
обов'язково їм знати. Потрібно, щоб їх розуміли  всі учні на уроці, а на 
подальших уроках застосовувати їх на етапі актуалізації не обов'язково. Для кого 
вони стануть  важливими – ті запам'ятають їх, інші можуть забути. Але  
самостійні (раз в 3–4 уроки) та  тематичні роботи, що проводяться , вони 
включені і на уроці за даною темою повинні бути присутніми. 

До третьої категорії понять – максимуму – відносяться ті, які є в тексті 
підручника, та не поміщені в кінці уроку, вони тим більше не відображені в 
програмних вимогах. Їх не тільки не обов'язково знати, але і не обов'язково 
включати в матеріал уроку. 

На другому етапі підготовки до уроку, виявивши поняття мінімуму і 
максимуму, вчитель продумує проблемну ситуацію, головне питання уроку і 
невеликий набір найважливіших питань, на які потрібно знайти відповідь, щоб 
відповісти на головне питання. Ці основні питання (спонукаючий діалог) вчитель 
включає в свій конспект, одночасно подумавши над можливими відповідями на 
них учнів. Вироблений план слід намагатись дотримуватися, відволікаючись на 
уроці лише на ті питання, які викликають в учнів труднощі при вивченні 
найважливіших понять. У випадку якщо учні відразу висловлюють свої версії 
вирішення проблеми, вчитель не стане ставити всі підготовлені питання, а 
перейде на уроці до обговорення версій. Взагалі в діяльнісній  технології 
проведення уроків треба бути заздалегідь готовим до того, що учнілегко 
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відводитимуть вчителя з продуманої колії. Саме для того, щоб урок не втратив 
логіку, вчитель пише у себе в конспекті систему найважливіших питань і 
намагається її дотримуватись 

Лише на третьому етапі підготовки до уроку вчитель починає вибирати і 
включати в конспект уроку ті знання з максимуму, які зацікавлять учнів, можна 
заздалегідь обговорити з про що вони хочуть дізнатися Цей матеріал і є тим 
резервом, яким може пожертвувати вчитель при нестачі часу.  

Для створення плану конспекту уроку за технологією діяльнісного 
навчання можна використовувати відповідну  матрицю (1-4), в залежності від 
типу уроку. Для цього необхідно для  кожного етапу уроку вибрати  з 
запропонованих у матриці форми роботи відповідні до визначеного раніше 
змісту, проаналізувати загальний вигляд та гармонійність побудови уроку, 
співвіднести  етап самомотивації до діяльності та рефлексії тощо. 

 
 
 

Усні вправи як засіб реалізації компетентнісного та діяльнісного 
підходів з метою підвищення ефективності уроку математики 

 
Широке використання комп`ютерної техніки в усіх сферах життя 

„відгукнулося” погіршенням пам`яті, обчислювальних навичок учнів. Актуальна 
ця проблема і в зв`язку з тим, що при виконанні завдань ЗНО діти 
припускаються помилок саме в обчисленнях. Найефективніша форма боротьби з 
цим – систематичне виконання усних вправ на уроках математики. 

 Одним із завдань шкільної математики є формування в учнів свідомих та 
стійких обчислювальних навичок. Оскільки обчислювальна культура є тим 
необхідним запасом знань та вмінь, без якого не можливо розв’язати жодної 
математичної задачі, то вміння та навички швидко й точно виконувати 
обчислення є фундаментом вивчення математики та інших навчальних 
предметів.  

Усні вправи є одним із випробуваних засобів, які сприяють кращому 
засвоєнню курсу математики в середній школі. Вони розвивають в учнів 
уважність, спостережливість, ініціативу, підвищують дисципліну і збуджують 
інтерес до роботи. За їх допомогою учитель встановлює на уроці оперативний і 
ефективний зворотний зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес 
оволодіння учнями геометричними знаннями і уміннями. Такі вправи дають 
можливість без великих затрат часу багаторазово «програвати» типові ситуації і 
прийоми міркувань, систематично підвищувати рівень просторових уявлень 
учнів, проводити роботу з формування їх логічної і мовної культури.  

Крім того, обчислення активізують пам’ять, увагу учнів, їхні прагнення до 
раціональної організації діяльності та інші якості, що впливають на розвиток 
особистості. Не випадково формування обчислювальних умінь та навичок є 
однією з основних змістовних ліній шкільного курсу математики.  
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Своєчасно поставлене учителем запитання допомагає уникнути проявів 
формалізму у навчанні, дає можливість зосереджувати увагу учнів на допущених 
помилках. Дуже потрібні усні вправи і при повторенні навчального матеріалу. 
Добір вправ до уроку потрібно здійснювати, виходячи з навчально-виховної 
мети, яку ставить перед собою вчитель, з урахуванням реальних можливостей 
учнів і наявності часу для цього.  

Форми використання задачного матеріалу на уроках необхідно 
урізноманітнювати. Виправдовують себе, зокрема, такі прийоми: усне 
повідомлення змісту вправи; проектування умови задачі за допомогою 
мультимедійного екрану;  

використання завдання на картках або таблицях; постановка задачі на 
моделях або предметах навколишнього оточення; математичний диктант та ін. 
На усні вправи на уроці треба відводити в середньому 6-8 хвилин. Деякі із 
запитань можна використовувати для домашнього завдання, а також при 
проведенні короткочасних усних контрольних робіт і заліків з окремих тем.  

У всіх випадках треба максимально стимулювати мислення школярів, 
підводити їх до необхідності співставляти, порівнювати класифікувати, 
узагальнювати, конкретизувати, критично відноситися до тверджень і їх 
формулювань.  

Усні вправи з  математики є одним із засобів активізації навчання та 
розумової діяльності. Вони мають бути органічно пов’язані з різними видами 
робіт на уроці, розв’язуванням задач, лабораторними та вимірювальними 
роботами, пов’язаними з обчисленням площ, об’ємів тіл, допомагати учням 
засвоїти велику кількість понять і термінів.   

 
1. Усні вправи як засіб активізації розумової діяльності на уроках 

математики 
Усні обчислення  
Усна робота на уроках математики має велике значення – це і бесіди 

вчителя з класом або окремими учнями, і міркування учнів при виконанні тих чи 
інших завдань тощо. Серед цих видів усної роботи можна виділити так звані усні 
вправи.  

Вони мають велике значення у формуванні обчислювальних навичок і 
вдосконалення знань з нумерації, і в розвитку особистісних якостей дитини.  

Створення певної системи повторення раніше вивченого матеріалу дає 
учням можливість засвоєння знань на рівні автоматичних навичок. Усні 
обчислення не можуть бути випадковим етапом уроку, а повинні знаходитися у 
методичному зв’язку з основною темою і носити проблемний характер.  

Для досягнення правильності усних обчислень на кожному уроці 
математики необхідно виділяти 5-10 хвилин для проведення вправ в усних 
обчисленнях, передбачених програмою кожного класу.  

Усні вправи проводяться в питально-відповідь формі, всі учні класу 
одночасно виконують одні й ті ж вправи.  
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Усні вправи важливі ще й тим, що вони активізують розумову діяльність 
учнів; при їх виконанні активізується, розвивається пам’ять, мова, увага, 
здатність сприймати сказане на слух, швидкість реакції.  

У поєднанні з іншими формами роботи, усні вправи дозволяють створити 
умови, за яких активізуються різні види діяльності учнів: мислення, мова, 
моторика. І усні вправи в цьому комплекті мають велике значення.  

Усні вправи як етап уроку має свої завдання:  
1) Відтворення та коригування певних навичок учнів, необхідних для їх 

самостійної діяльності на уроці чи усвідомленого сприйняття пояснення вчителя.  
2) Контроль вчителя за станом знань учнів.  
3) Психологічна підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу.  
Так як уроки математики як правило мають крім основного завдання, 

пов’язаного з вивченням поточного матеріалу, ще ряд завдань, які відносяться до 
закріплення пройденого матеріалу і підготовки до нових тем, а в нашому 
випадку до підвищення пізнавального інтересу, то з цієї точки зору і 
підбираються вправи до уроку, продумується вид усних вправ.  

Для ефективного використання усних вправ, потрібно правильно 
визначити їх місце в системі формування понять і навичок.  

 
Види вправ для усних обчислень  
Навички усних обчислень формуються в процесі виконання учнями 

різноманітних вправ. Розглянемо основні їх види:  
1) Знаходження значень математичних виразів. 

Пропонується в тій чи іншій формі математичний вираз, потрібно знайти його 
значення. Ці вправи мають багато варіантів. Можна пропонувати числові 
математичні вирази і літерні (вираз із змінною), при цьому буквам надають 
числові значення і знаходять числове значення отриманого виразу.  

Вирази можуть пропонуватися в різній словесній формі. Вирази можуть 
включати одну і більше дій. Вирази з декількома діями можуть включати дії 
одного ступеню або різних ступенів.  

Основне значення вправ на знаходження значень виразів – виробити в 
учнів тверді обчислювальні навички, а також вони сприяють засвоєнню питань 
теорії арифметичних дій.  

2) Порівняння математичних виразів.  
Ці вправи мають ряд варіантів. Можуть бути дані два вирази, і треба 

встановити, чи рівні їхні значення, а якщо не рівні, то яке з них більше або 
менше.  

Можуть пропонуватися вправи, у яких вже є знак рівності і один з виразів, 
а інший вираз треба знайти або доповнити.  

Головна роль таких вправ – сприяти засвоєнню теоретичних знань, 
допомагати виробленню обчислювальних навичок.  

3) Розв’язування рівнянь.  
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Призначення таких вправ – виробити вміння розв’язувати рівняння, 
допомогти учням засвоїти зв’язки між компонентами і результатами 
арифметичних дій.  

4) Розв’язування задач.  
Для усної роботи пропонуються прості і складні задачі.  
Ці вправи включаються з метою вироблення умінь розв’язувати задачі, 

вони допомагають засвоєнню теоретичних знань та вироблення обчислювальних 
навичок.  

Різноманітність вправ збуджує інтерес у дітей, активізує їхню розумову 
діяльність.  

Форми сприйняття усного рахунку  
1) Побіжний слуховий (читається вчителем, учнем, записано на 

магнітофоні) – при сприйнятті завдання на слух велике навантаження припадає 
на пам’ять,тому учні швидко втомлюються. Однак такі вправи дуже корисні: 
вони розвивають слухову пам’ять.  

2) Зоровий (таблиці, плакати, записи на дошці, рахунки, діапозитиви) – 
запис завдання полегшує обчислення (не треба запам’ятовувати числа). Іноді без 
запису важко і навіть неможливо виконати завдання. Наприклад, треба виконати 
дію з величинами, вираженими в одиницях двох найменувань, заповнити 
таблицю або виконати дії при порівнянні виразів.  

3) Комбінований.  
А також:  
• Зворотний зв’язок (показ відповідей за допомогою карток).  
• Завдання за варіантами (забезпечують самостійність).  
• Вправи у формі гри.   
Організація занять з усного рахунку  
Щоб навички усних обчислень постійно вдосконалювалися, необхідно 

встановити правильне співвідношення в застосуванні усних та письмових 
прийомів обчислень, а саме: обчислювати письмово тільки тоді, коли усно 
обчислювати важко.  

Вправи з усних обчисленнях повинні пронизувати весь урок. Їх можна 
поєднувати з перевіркою домашніх завдань, закріпленням вивченого матеріалу, 
пропонувати при опитуванні. Особливо добре, якщо разом з цим, спеціально 
відводити 5-7 хвилин на уроці для усного рахунку. Матеріал для цього можна 
підібрати з підручника або спеціальних збірників. Усні вправи мають 
відповідати темі і меті уроку і допомагати засвоєнню матеріалу, що вивчається 
на даному уроці, або раніше пройденого матеріалу. Залежно від цього вчитель 
визначає місце усного рахунку на уроці. Якщо усні вправи призначаються для 
повторення матеріалу, формуванню обчислювальних навичок і готують до 
вивчення нового матеріалу, то краще їх провести на початку уроку до вивчення 
нового матеріалу.  

Якщо усні вправи мають на меті закріпити вивчене на даному уроці, то 
треба провести усний рахунок після вивчення нового матеріалу. Не слід 
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проводити його наприкінці уроку, тому що діти вже стомлені, а усний рахунок 
вимагає великої уваги, пам’яті та мислення. Кількість вправ має бути такою, щоб 
їх виконання не перевтомлювало дітей і не перевищувало відведеного на це часу 
уроку.  

При підборі вправ для уроку слід враховувати, що підготовчі вправи і 
перші вправи для закріплення, як правило, мають формуватися простіше і 
прямолінійно. Тут непотрібно прагнути до особливого розмаїття в 
формулюваннях і прийомах роботи.  

Вправи для відпрацювання знань і навичок, а особливо для застосування їх 
в різних умовах, навпаки повинні бути одноманітними. Формулювання завдань, 
по можливості повинні бути розраховані на те, щоб вони легко сприймалися на 
слух. Для цього вони повинні бути чіткими і лаконічними, сформульовані легко і 
виразно, не допускати різного тлумачення. У випадках, коли завдання все-таки 
важкі для засвоєння на слух, необхідно вдаватися до записів чи малюнків на 
дошці.  

2. Усні вправи як одна із форм роботи на уроці математики 
Однією з ефективних форм організації колективної та індивідуальної 

самостійної роботи учнів на уроках математики є систематичне виконання усних 
вправ на всіх етапах навчання. Учитель повинен орієнтуватися на те, що, 
виконуючи усні вправи, учні не тільки здобувають обчислювальні навички, а 
насамперед, закріплюють теоретичні знання, тренують увагу і пам’ять.  

Зважаючи на те, що усне опитування на уроках математики є однією з 
основних форм оперативної перевірки знань і вмінь учнів, його треба 
використовувати на кожному уроці: під час перевірки домашнього завдання, 
актуалізації знань із нового матеріалу, фронтального опитування, планового, 
тематичного обліку знань, а також під час контролю. Зокрема, вдало підібрана 
система усних вправ сприяє розвитку логічного мислення учнів, підвищує їхню 
математичну культуру, формує навички тотожних перетворень, підвищує творчу 
активність, привчає до уважності, формує вміння планувати свою діяльність.  

Усні вправи можна розділити на такі види:  
1. Умова вправи сприймається на слух, і після її виконання учні, нічого не 

записуючи, повідомляють результат.  
2. Учні читають умову вправи (з підручника або дошки), а розв’язують 

задачу усно.  
3. Учні, розглянувши рисунок і коротку умову задачі з геометрії, усно 

знаходять усі необхідні співвідношення між елементами зображеної фігури й 
надають відповідь.  

4. За умовою задачі учні складають відповідний схематичний рисунок 
геометричної фігури або графіка функції, або стислу умову текстової задачі, а 
розв’язання виконують без записів.  

Учням із початковим рівнем навчальних досягнень можна запропонувати 
повторити розв’язання завдань, що попередньо були розглянуті в класі. Такий 
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диференційований підхід сприяє мобілізації уваги й спонукає до активної участі 
в роботі не тільки сильних, але й слабких, неуважних учнів.  

За допомогою усних вправ з геометрії на готових кресленнях (додаток 1) 
розв’язуються такі дидактичні задачі.  

1. Формування навичок застосовувати відповідні теореми до розв’язування 
задач.  

2. Засвоєння теоретичних знань із поточного матеріалу.  
3. Організація навчальної самостійної роботи учнів у процесі розв’язування 

задач.  
4. Розвиток мовлення учнів.  
Усні вправи з геометрії на готових рисунках допомагають заощадити час, 

збільшити обсяг матеріалу, що розглядається на уроці, підвищити ефективність 
уроку, оскільки не витрачається час на виконання креслення.  

Отже, усні вправи мають, різне дидактичне призначення, їх можна 
розділити на такі три групи: вправи для актуалізації опорних знань; вправи для 
сприйняття й свідомого осмислення матеріалу; вправи на застосування набутих 
знань.   

Вправи першої групи вчитель може використовувати перед поясненням 
нового матеріалу, їх можна вважати підготовкою до сприйняття теоретичного 
матеріалу, вони полегшують вивчення нових понять, тверджень, властивостей.  

Вправи другої групи сприяють глибокому усвідомленню вивченого 
матеріалу, допомагають учням засвоїти ту або іншу тему. Такі вправи доцільно 
використовувати після пояснення нового матеріалу, коли учень утомився й 
можна попрацювати усно. Одночасно вчитель має можливість перевірити 
глибину засвоєння нового матеріалу.  

Вправи третьої групи дають можливість застосовувати набуті знання.  
Виконання таких вправ сприяє формуванню вмінь і навичок, розвиває 

логічне мислення, творчі здібності.  
Готуючись до уроку, потрібно ретельно відбирати матеріал, 

систематизувати його, продумувати перехід від одного завдання до іншого 
відповідно до мети навчання. Під час складання системи завдань і визначення 
форм організації усної роботи вчитель повинен ураховувати індивідуальну 
підготовку учнів, схильність й здатність до усних обчислень.  

Необхідно розуміти, що особливо вагоме значення мають усні вправи для 
формування свідомого засвоєння означень, законів і властивостей арифметичних 
дій, степенів, логарифмів тощо. На простих, але різноманітних прикладах учні 
повинні відпрацьовувати навички використання властивостей і законів, що 
вивчаються. Іноді буває досить тільки змінити порядок дій, виконати кілька 
найпростіших перетворень, що спираються на означення, основні властивості 
математичного поняття, і розв’язання прикладу значно спрощується. Учитель 
ставить учням такі запитання: як простіше обчислити? чи немає більш 
раціонального шляху розв’язання? чи можна виконати обчислення по-іншому, 
коротше? чи існує більш легкий спосіб обчислення? які властивості, закони 
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„працюють” під час розв’язування того чи іншого завдання? Вчителю треба 
пам’ятати, що фундаментом для подальшого засвоєння будь-якої теми є 
сформовані обчислювальні навички. Формуванню обчислювальних навичок 
сприяють раціональні прийоми обчислення.  

Пропонуємо форми проведення усного рахунку. 
Приклад №1. На уроці узагальнення і систематизації знань з теми „Вирази зі 

степенями” можна провести усний рахунок першого виду. Заздалегідь 
приготувати умову і ланцюжком опитати учнів. 

Обчислити: 
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Приклад №2. Усні вправи при вивченні теми „Логарифм числа” 
1. За означенням логарифма вказати, яке з трьох тверджень справедливе: 
1) логарифм - степінь 2) логарифм - показник степеня; 3) логарифм - 

основа степеня. 
2. Дано рівність 273 =9. Що тут є логарифмом, якого числа і за якою 

основою? 
3. Довести, що logaa=l 
4. Чи правильна рівність: 

a) log416=24      6) log5125=3;      в)log42=
2

1 ;       г) lgl=0. 

5. Обчислити:   a) log39;    б) log327;      в) log2
8

1 ;    г) log4
4

1  ;    д) log51. 

6. Знайти х: 
a) log5x = 2;      б) log4x = –3; в) log

2

1  х = – 4; г) log13x =0; 

д) logx81 = 4;      е) logx 
2

1  = 1; є) log
2

1  4 = х. 

7. Чи мають зміст вирази: 
a) log5(-125);       б) log50;        в) log2(– 4)3;           г) –log816. 
8. Обчислити: 
a)2 10log2 ;     б) 7log 5,15,1    в) l+7log 7 2;      г) 7log44 ;   д) 5log636 ; е) 6log994   
9. Порівняти числа: 
a) log25 та log264; б) log

3

1 2 та log
3

1  4; 

в) log
2

1
5  та log5 

3

1
        г) log211 та log311. 

10. Порівняти числа m і п: 
a) log4m < log4n; б) log

2

1  m < log
2

1  n. 
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11. Порівняти основу а  з одиницею: 

a) loga7=0,4;       б) logа5= – 
4

1 ;  в) loga4 < loga2;      г) loga 
5

2  > logа 
3

2  . 

12. Які з даних чисел додатні, а які від'ємні: 

a)log25;        б) log
2

1 5;     в) log7l; r)log
3

 4;       д) log
3

1
2

 

Так, засвоєнню учнями властивостей логарифмічної функції сприяє 
наступне завдання: Які з графіків не можуть бути графіками функції у = logax, 
якщо   а) a>1;   б) 0<а<1 (вказати причину)? 

 
 
 

Усні вправи з теми „Показникова функція та її властивості” 
Що замість «?»    

50 = ?           1 
axbx = ?                    (аb)x 

ax : bx = ?      
x

b

a








 

1 = 6?           0 
ax+y= ?      axby 

 
      –1 
  

                 0 
 
 

ax-y = ?                    y

x

a

a
 

     23 = 
?

2

1






                     –3 

У пригоді стануть усні вправи, які потребують короткої відповіді „так” чи 
„ні”, наприклад: . 

„Чи правильні твердження?” 
1.  Всі грані прямого паралелепіпеда – прямокутники.  
2.  Площу бічної поверхні будь-якого паралелепіпеда можна обчислити за 

формулою  Sб = Росн ∙Н. 
3.  У прямому паралелепіпеді бічне ребро перпендикулярне до сторін 

основи. 

?5
5

1









1
7

1
?
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4. Всі грані паралелепіпеда рівні. 
5. Діагоналі похилого паралелепіпеда точкою перетину діляться навпіл. 
6. Існує паралелепіпед з рівними діагональними перерізами. 
 
Ефективною формою навчання та контролю знань є математичний 

диктант, бо він формує вміння сприймати інформацію на слух, перетворювати її, 
обробляти і одержувати результат без виконання записів. За допомогою 
диктантів можна швидко з`ясувати рівень засвоєння вивченого матеріалу всіма 
учнями.  

Доцільно проводити тренувальні диктанти, коли двоє учнів працюють на 
закритих дошках разом з класом. Потім вони відкривають свої записи, а всі учні 
разом з учителем перевіряють їх, обговорюють помилки. Діти здійснюють 
самоперевірку, що є додатковою мотивацією до навчання. 

Приклад№3.   На уроці узагальнення та систематизації знань з теми «Кут 
між прямою і площиною» проводжу такий математичний диктант: 

SO ┴ (ABO), SA і SB – похилі, SO = а, < AOB = 900. 
Варіант  1.  <SAO = 600,    <SBO = 450   (рис.1). 
Варіант  2.  < SAO = 450,   < SBO = 300 (рис.2). 

 
 Користуючись зображенням, знайдіть: 
1) проекцію похилої SA на площину AOB; (2 бали) 
2) довжину похилої SA; (2 бали) 
3) проекцію похилої SB на площину AOB; (2 бали) 
4) довжину похилої SB; (2 бали) 
5) відстань між основами похилих; (2 бали) 
6) відстань між прямими SO і AB. (2 бали) 
 

Відповідь. Варіант 1. 1)
3

а  ; 2)
3

2а ; 3) а; 4)а 2 ;  5) 
3

32а ; 6) 
2

а . 

 
Диктант для перевірки знань учнів з теми „Показникова функція та її 

властивості”: 
 
1. Які з показникових функцій зростають, а які спадають: 
а). у = 5х            а). у = 2х 
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2. Графік функції у = ах проходить через точку  
М(1 ; 3)                       М(2 ; 4) 
Знайдіть основу  а. 
3. Що більше  
        30,37 чи 30,38  21,5 чи 21,3   
4. Порівняйте числа:  
       2-0,01 і 1         3-0,3 і 1 
5. Користуючись графіком дайте відповідь на питання: 
 Скільки розв’язків має рівняння 
 а). 2х = 2  а). 3х = 2 
 б). 2х = -2  б). 3х = -1 
 
Диктант для перевірки знань учнів з теми „Логарифмічна функція та її 

властивості”: 
1. Логарифмом числа b за основою а називається... 
2. Графік функції y=Iogax проходить через точку... 
3. Функція y=logax зростає (спадає) якщо... 

4. Функція обернена до  у=3х     (у=
õ









2

1 )  має вигляд (записати формулу)... 

5. Вказати неправильну рівність: 
а) log216=4;     a)log327=3; 

б) 4
81

1
log3  ;    б) log0,50,5 = l; 

в) 01,0log 1,0  ;     B) log20,125 = –3; 

r) lgl000 = 3.     r) lgl0000 = 5. 
6. Подати в показниковій формі: 
 log264=6;    log525=2. 
7. Знайти x: 
а) log5x = 2; a) log3x = 2; 
б) log327 = x;     6) log381 = x. 
8. Обчислити: 

8log 981      7log636  
9. Чи має зміст вираз: 
а) log4(-64);    a) log2(-4); 
б) log6(-6)2;     6)log8(-16)2? 
 
З метою урізноманітнення форм проведення аналізу контрольної роботи 

можна запропонувати учням провести змагання „Хто швидше?” між рядами. До 
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завдань змагання включаються приклади, аналогічні завданням контрольної 
роботи, але такі, з якими можна впоратися усно. Це дає можливість більш 
ефективно проаналізувати контрольну роботу, оскільки під час такого змагання 
формується вміння зосереджуватися, спостерігати. А головне, підвищується 
інтерес дітей до математики.  

Усна контрольна робота трохи відрізняється від традиційної. Тут учень 
ніби сам себе контролює за допомогою завдань учителя. Учень робить висновки 
про свій рівень засвоєння матеріалу, вчитель не бачить його невдач. Тому усна 
контрольна робота частіше має навчальний характер. Під час проведення усної 
контрольної роботи учень змушений працювати в темпі, який задає вчитель, 
контролювати свої дії і використовувати увесь матеріал теми. Очевидно, що, 
хоча такий урок і називається усною контрольною роботою, не завжди контроль 
є головною його метою. Найвища мета уроку – навчання раціональних прийомів 
роботи, без яких неможлива творчість. Робота може тривати частину уроку або 
весь урок.  

Нижче наводяться усні контрольні роботи за темами „Показникова 
функція” і „Логарифмічна функція”. 
КАРТКА 1 

1. Дайте означення логарифмічної функції. 

2. Чи перетинає  графік функції  у = ах  вісь Х?  
3. Знайти область визначення функції у = log 2 (2

х – 1). 
4. Що більше: а0,7 чи а7? 

 
КАРТКА 2 

1. Дайте означення показникової функції. 
2. Чи перетинає  графік функції  у= lg х  вісь У?  

3. Знайти область визначення функції у = lg 
2

1




х

х  

4. Що більше: log7 5  чи log5 7? 
 
Незважаючи на позитивне сприяння усної роботи засвоєнню знань, 

формуванню вмінь та навичок, не слід надмірно нею захоплюватися. Важливо, 
щоб усна робота була органічно пов’язана і збалансована з письмовими видами 
роботи на уроці. Проведення усної роботи є одним із засобів навчання 
математики, а не є самоціллю.  

 
3. Система усних вправ як засіб реалізації проблеми Дидактичної 

підтримки процесу навчання математики  
У наш час традиційний погляд на зміст навчання математиці, її ролі та 

місця в загальній освіті переглядається та уточнюється. Поряд із підготовкою 
учнів, які в подальшому у своїй професійній діяльності будуть користуватися 
математикою, важливим стає забезпечення деякого гарантованого рівня 
підготовки усіх учнів, незалежно від спеціальності, яку вони оберуть в 
майбутньому.  
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Математика, давно ставши мовою науки і техніки, нині все ширше 
проникає в повсякденне життя, і у традиційно далекі від неї галузі. 
Комп’ютеризація суспільства, упровадження сучасних інформаційних 
технологій вимагають від  людини математичної грамотності буквально на 
кожному робочому місці. Це передбачає і конкретні математичні знання, і 
певний стиль мислення, що виробляє тільки математика.  

У школі математика служить опорним предметом для вивчення суміжних 
дисциплін. Не можна недооцінювати також впливу математичної освіти і на 
предмети гуманітарного циклу. Розширюється коло учнів, для яких математика 
стає професійно значимим предметом.  

Усні вправи є одним з випробуваних засобів, які сприяють кращому 
засвоюванню курсу математики в середній школі. Вони розвивають в учнів 
уважність, спостережливість, ініціативу, підвищують дисципліну і викликають 
інтерес до роботи. За їх допомогою на уроці встановлюється оперативний і 
ефективний зворотній зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес 
оволодіння учнями конкретними знаннями та вміннями. Усні вправи дають 
можливість без великих затрат часу багаторазово «програвати» типові ситуації та 
прийоми міркувань, проводити роботу з формування логічної та мовної культури 
учнів.  

Найдоцільнішими усні вправи є під час закріплення та повторення 
навчального матеріалу.  

Усні вправи ефективні, так як діють на учнів мобілізуюче, своєю 
простотою захоплюють і слабких учнів.  

Значний позитивний ефект під час навчання математики можна отримати, 
коли після вивчення кожного математичного факту (введення нового поняття, 
ознайомлення з його властивостями, із властивостями математичних дій тощо) 
запропонувати учням навести приклади.  

Наприклад, при вивченні теми „Координати в просторі” пропоную учням 
навести приклади точок, які належать координатним прямим і площинам. 

Особливої уваги потребують усні вправи для тренування в логічних 
міркуваннях. 

Це такі вправи, виконання яких потребує наведення одного контрприкладу.  
Наприклад, при вивченні теми „Многогранники” можна запропонувати 

запитання:  
Чи можлива призма, у якої лише одне бічне ребро перпендикулярне до 

площини основи? 
Чи можлива призма, у якої бічне ребро перпендикулярне лише до однієї 

сторони основи? 
Чи можлива призма, у якої лише одна бічна грань є прямокутником? Лише 

дві бічні грані є прямокутниками? 
Чи буде призма прямою, якщо в її основі лежить трапеція, а дві бічні грані 

перпендикулярні до площини основи? 
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Такі приклади допомагають учням швидше з’ясовувати головне, формують 
уміння застосовувати отримані знання на практиці. Складаючи вправи, наводячи 
власні приклади, учень вчиться працювати самостійно і творчо.  

Доцільно робити так, щоб усна лічба сприймалася учнями як цікава гра. 
Тоді вони самі уважно стежать за відповідями один одного.  

Усна лічба може бути максимально варіативною як за змістом, так і за 
формою. Її можна проводити у вигляді змагання між командами, впорядкування 
відповідей, математичного диктанту, гри „Сходинки”, виконання завдань блок-
схеми, ігор „Математичне лото”, „Естафета”, „Слабка ланка”, „За хвилину 
розв’яжи” тощо.  

Ось деякі прийоми усної лічби, які можна ефективно використати на 
уроках.  

1. Метод „Прес” 
Після вивчення теми „Зрізана піраміда” ставимо учням запитання: 

Чи є зрізана піраміда  пірамідою?  
Це дає можливість перевірити засвоєння  означення піраміди. Відповідь 

може прозвучати так: 
„Я вважаю, що зрізана піраміда не є пірамідою, тому що вона не має 

вершини, а за означенням … 
Наприклад, …(можна продемонструвати це на готовому малюнку або 

виконати зображення пірамідиз демонстрацією її елементів, порівняти зі 
зрізаною)”. 

Отже, зрізана піраміда не є пірамідою. 
 
2. Естафета. На дошці заздалегідь написані приклади в три або два 

стовпчики. Учні об’єднуються у три команди (за рядами) або команди (дівчата – 
хлопці). Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, 
розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на 
своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та 
команда, яка швидше і без помилок виконає всі завдання.  

3. „Ланцюжок”. Перший приклад записано повністю, а у всіх інших – 
замість першого числа стоїть „зірочка”. Що за нею ховається, кожен наступний 
учень дізнається лише тоді, коли попередній повідомить йому відповідь до свого 
завдання. Ця відповідь і буде невідомим першим числом. У такій грі всі повинні  
бути дуже уважними, оскільки помилка одного учасника перекреслює роботу 
всіх інших.  

Наприклад: Знайти похідну 
1).  х2 +х3=   2). 2х + * =   
3).  * + 4х =   4).  * – 3соs x =   
5).  *  + х –3 =  
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Виконання таких вправ активізує пізнавальну діяльність, сприяють 
розвитку логічного мислення та аналітичних здібностей учнів, стимулюють і 
підвищують їх інтерес до навчання.  

Щоб зацікавити учнів під час усної лічби, можна зашифрувати дати подій, 
наприклад, дати життя визначних математиків, з біографіями яких знайомляться 
учні на уроці. Можна запропонувати учням відгадати задумане слово, або вислів 
про математику, розв’язавши послідовно букви, що відповідають правильним 
розв’язкам.  

Перелік та опис форм усної лічби, звичайно, можна продовжити. Досвід  
роботи показує, що усні вправи при вмілому їх використанні відіграють 
неабияку роль у підвищенні ефективності уроку. Усна лічба повинна 
проводитися у швидкому темпі, якщо йдеться про відпрацювання навичок. Але 
якщо усні вправи використовуються з метою закріплення тільки що вивченого, 
то в цьому випадку недоцільно квапити учнів. Чим усвідомленіші будуть їх дії на 
початку формування навичок, тим глибшим і міцнішим буде їх засвоєння.  

Під час використання усних вправ не слід запитувати лише учнів, які добре 
встигають з математики – це послаблює ініціативу й активність учнів, яким 
математика дається важче. Щоб дати можливість поміркувати всім, сильним 
учням можна запропонувати роль „учителя”: запитувати і перевіряти відповіді.  

Усні вправи допомагають отримати оптимальне розв’язання педагогічних 
завдань на всіх етапах навчання. Та виникає питання: як оцінювати роботу учнів 
під час виконання усних вправ. Найголовніше – оцінювання досягнень учнів, 
незалежно від того, чи вони значні, чи скромні – якщо вони є результатом 
справжніх зусиль учня.  

  
4. Застосування мультимедійного супроводу на уроках математики  
Сучасні інформаційні технології дають можливість вчителю 

використовувати комп’ютерну техніку (мультимедійний проектор, інтерактивну 
дошку, демонстраційні монітори) для проведення уроків з використанням 
візуальних зображень, звукових ефектів, анімації, мультимедіа та інших 
комп’ютерних спецефектів. Це дає можливість зосередити увагу учнів на 
необхідному фрагменті уроку, акцентувати ту чи іншу подію уроку. Анімаційні 
зображення, мультимедійний супровід дають учням можливість зрозуміти 
явища, події, які змінюються в часі та просторі.  

Мультимедійна техніка дає можливість проводити віртуальні досліди, 
побудови об’ємних зображень, виконання поетапних математичних процедур.  

Використовуючи мультимедійні технології на уроці, є можливість 
розглянути та вивчити велику кількість теоретичного та практичного матеріалу.  

Застосування мультимедійного супроводу на уроках математики, дає 
можливість створювати високоефективні сучасні уроки і має великі перспективи 
в навчально-виховному процесі.  
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Одним з найважливіших засобів інтенсифікації навчання математиці є 
впровадження ефективної систематизації навчального матеріалу для усного 
обчислення.  

До усного опитування доцільно вдаватися майже на кожному уроці: у 
процесі перевірки домашнього завдання, активізації знань за новим матеріалом, 
при фронтальному опитуванні, плановому тематичному обліку знань. Вдало 
підібрані і систематично виконувані усні вправи сприяють розвиткові логічного 
мислення учнів, підвищують їх математичну культуру, формують важливі 
навички тотожних перетворень, збуджують творчу активність, привчають до 
зосередженості.  

Оволодіння навичками усних обчислень корисно ще і тому, що вони 
прискорюють письмові обчислення, дозволяють вдосконалювати їх. Наявність в 
учнів навичок усних обчислювань впливає на степінь набування в них 
раціональних та безпомилкових обчислювальних вмінь.  

Крім того, що усний рахунок на уроках математики сприяє розвитку і 
формування міцних обчислювальних навичок і вмінь, він також відіграє важливу 
роль у прищепленні і підвищення у дітей пізнавального інтересу до уроків 
математики, як одного з найважливіших мотивів навчально-пізнавальної 
діяльності, розвитку логічного мислення, і розвитку особистісних якостей 
дитини.  

Викликаючи інтерес і прищеплюючи любов до математики за допомогою 
різних видів усних вправ, учитель буде допомагати учням активно діяти з 
навчальним матеріалом, пробуджувати у них прагнення удосконалювати 
способи обчислень і рішення задач, менш раціональні замінювати більш 
досконалими. А це – найважливіша умова свідомого засвоєння матеріалу. 
 
 

Методична розробка уроку математики на тему  
„Критичні точки функції. Точки екстремуму” 

 
Дидактична мета: Сформувати поняття критичних точок функції, точок 

екстремуму, екстремумів функції; засвоєння необхідної й достатньої умови 
екстремуму, алгоритму знаходження екстремумів функції. 

Розвиваюча мета: Сприяти розвитку творчих здібностей учнів, логічного 
мислення, вміння аналізувати і синтезувати наукові ідеї; розвивати пам’ять, 
увагу, спостережливість, уміння обґрунтовувати і доводити справедливість  
свого твердження, виконувати узагальнення і систематизацію отриманих знань; 

Виховна мета: Сприяти вихованню старанності, цілеспрямованості, 
наполегливості у досягненні поставленої мети, математичної грамотності і 
культури мовлення, тактовності.  

Тип уроку:  засвоєння нових знань і вмінь 
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Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, 
презентація „Критичні точки функції, Точки екстремуму.”, картки для 
проведення гри „Математичне лото”. 

Жодна інша наука не навчає так  ясно  
розуміти гармонію природи, як математика... 

П. Карус 
Будь-яка наука досягає вершин лише тоді,  
коли вона користується  математикою   

К. Маркс 
Хід уроку 

І. Організаційний момент. 
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 
Усний рахунок:  (слайди 2-3) 
1).  Знайти похідну:  
1). х2 +х7; 2). 2х;   3).  Sіn x –2;  4) 3соs x; 5).х –3 ;       

6).4х2;  7). соs x – 3 Sіn x; 8) 
4

3 ;    9). cos 2x; 10)  – 6 .   

 
2).  Зростає чи спадає функція: 
у = 5х – 2; у = 3 + 4х;     у = 8 – 7х;   у = 8 
 
3).  Вкажіть проміжки зростання і спадання функції: 
 
Як можна знайти проміжки зростання і спадання 

функції, якщо вона задана формулою? 
Повторюємо ознаки зростання і спадання функції. 
 
Проблемна ситуація 

На проміжках  à;  і  ;b  функція зростає, похідна має знак «+»,  на  

 ba;   спадає, похідна «–», а чим цікаві  точки а і b, чим вони особливі. 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Ви вивчили одне із фундаментальних понять алгебри і початків аналізу – 

похідну,  навчилися  знаходити проміжки монотонності функції. І, напевно  
даєте собі запитання „А навіщо?”.  Саме за допомогою похідної розв’язують 
задачі з фізики,  економіки, геометрії, програмування. Викликає інтерес поняття 
точок, в яких похідна не додатна і не від’ємна.   

Саме ці точки зацікавили багатьох вчених і зараз успішно допомагають 
людству в різних   сферах діяльності. Зокрема, в екології,  медицині, геології, 
економіці та ін. (слайд 4  „Дослідження функції і прикладні науки”) 

Оголошуємо тему і мету  уроку: „Критичні точки функції. Точки 
екстремуму”. 

Сьогодні ми познайомимось саме з такими точками і поняттями, які 
пов’язані з ними. (слайд 5). Демонструється презентація з коментуванням вчителя. 
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IV. Сприймання і усвідомлення поняття точок екстремуму та 
екстремуму функції.  (слайд 6) 

 
 

Користуючись малюнком знаходимо точки, особливі для графіка функції. 
 
Означення. Внутрішні точки області визначення функції, в яких похідна 

дорівнює нулю або не існує, називають критичними точками функції. 
При дослідженні поведінки функції в деякій точці зручно користуватися 

поняттям околу.  (слайд 7) 
Околом точки х0  називається будь-який проміжок, для якого х0 є 

внутрішньою точкою.  
Наприклад, інтервали (2; 5), (2,5; 3,5), (2,9; 3,1) – околи точки 3. 
Розглянемо графік функції, зображений на рис. 2.  
(Використовується метод евристичної бесіди) 
В якій точці функція набуває найбільшого (найменшого) значення. 

Порівнюємо із значенням в інших точках. 
Як видно із рисунка, існує такий окіл точки x = а, що найбільше значення 

функція у = f(x) в цьому околі набуває в точці х = а. Точку х = а називають 
точкою максимуму цієї функції. 

Аналогічно точку х = b називають точкою мінімуму функції y = f(x), 
оскільки значення функції в цій точці найменше порівняно зі значеннями функції 
в деякому околі точки b. 
 
 
 
 

 
                  Рис.2
 Рис.3 
 

Означення. Точка а із області визначення 
функції f(x) називається точкою максимуму цієї 
функції, якщо існує такий окіл точки а, що для всіх х 
 а із цього околу виконується нерівність f(x) < f(a). 
(Рис. 2). 

Означення. Точка b із області визначення 
функції f(x) називається точкою мінімуму цієї функції, якщо існує такий окіл 
точки b, що для всіх  х   b із цього околу виконується нерівність f(x) < f(b). (Рис. 
3).(Слайд 8, 9) 

Означення. Точки максимуму і точки мінімуму називають точками 
екстремуму функції, а значення функції в цих точках називають екстремумами 
функції (максимум і мінімум функції) (лат. еkstremum – край, кінець). 
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Точки максимуму позначають хmax , а 

точки мінімуму  —  хmin . 
 Значення функції в цих точках, тобто 

максимуми і мінімуми функції, позначаються: 

уmax  і  уmin. 
 

 
 

 
 
 

Виконання вправ  усно  (слайд 10) 
(робота в групах : І ряд – пит.1, ІІ ряд – пит. 2, ІІІ ряд – пит. 3)  
1. Для функцій, графіки яких зображено на рисунках 41, α—г  знайдіть: 
1) точки максимуму функції 
2) точки мінімуму функції; 
3) екстремуми функції. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Відповідь: 1) а) хmax= – 3, xmin= 0, хmax= 3;  б) хmax= – 8, xmin= – 6; хmax= – 3;  
xmin = 1;  хmax= 5;  в) xmin= –1; хmax= 1; г) xmin= –2; хmax= –1; xmin= 0; хmax= 1; xmin= 2; 

2) a) ymax= 4; ymin=0; б) ymax= 5; ymax= 7; ymin= 0; в) ymin= –1; ymax= 1; г) ymin = –
3;  ymin= 0; ymax= 2. 
 

V. Сприймання і усвідомлення необхідної умови екстремуму. 
(Слайд 11) 

 
Розглянемо функцію у = f(x), яка визначена в деякому 

околі точки xo і має похідну в цій точці. 
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Теорема Ферма. Якщо xo — точка екстремуму диференційованої функції  у 
= f(x), то f’(хo) = 0. 

 
Це твердження називають теоремою Ферма на честь  П'єра 

Ферма (1601—1665) – французького математика. 
 
Теорема Ферма має наочний геометричний зміст: 
в точці екстремуму дотична паралельна осі абсцис, і тому 

її кутовий коефіцієнт f’(хo)  дорівнює нулю 
 
Проблема! (слайд 12) 
Чи завжди критичні точки є точками екстремуму? 

Розглянемо функції  у = х2   та у = х3. 
Наприклад, функція f(x) = х2  має в 
точці хo = 0 мінімум, її похідна f'(0) = 0.  

Якщо f(x) = х3, то f''(x) = 3x2  і  
f`'(0) = 0.  
Проте  точка  х = 0 не є точкою 

екстремуму, оскільки функція f(x) = x3 
зростає на всій числовій осі. 

Отже, для того, щоб точка була точкою екстремуму недостатньо, щоб вона 
була критичною. 

 
 
VI. Сприймання і усвідомлення достатньої ознаки екстремуму функції. 

(слайд 13) 
Сформулюємо достатні умови того, що критична точка 

є точкою екстремуму, тобто умови, при виконанні яких 
критична точка є точкою максимуму або мінімуму функції. 

Якщо похідна ліворуч критичної точки додатна, а 
праворуч – від'ємна, тобто при переході через цю точку по-
хідна змінює знак з «+» на «–», то ця критична точка є 
точкою максимуму (рис.1). 

Дійсно, в цьому випадку ліворуч стаціонарної точки функція зростає, а 
праворуч – спадає, отже, дана точка є точкою максимуму. 

Якщо похідна ліворуч стаціонарної точки від'ємна, а 
праворуч – додатна, тобто при переході через стаціонарну 
точку похідна змінює знак з «–» на «+», то ця стаціонарна 
точка є точкою мінімуму (рис.2). 

Якщо при переході через стаціонарну точку похідна не 
змінює знак, тобто ліворуч і праворуч від стаціонарної точки похідна додатна 
або від'ємна, то ця точка не є точкою екстремуму. 
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Складемо алгоритм знаходження екстремумів функції. (слайд 14) 
1. Знайти область визначення. 
2. Знайти критичні точки функції. 
3. Визначити,які з них є точками екстремуму. 
4. Обчислити значення функції в точках екстремуму. 

 
VII. Осмислення набутих знань. 
1. Розв’язування вправ. (слайд 15) 
Приклад 1. Знайдіть екстремуми функції   f(x) = х4 - 4х3. 
Розв'язування 
Область визначення функції — R. 
Знайдемо похідну:   f`'(x)= (x4 – 4х3) = 4x3 – 12х2 = 4x2(х – 3).  
Знайдемо стаціонарні точки:  f'`(x) = 0, 4x2(x – 3) = 0,  x = 0 або  х = 3. 
Наносимо стаціонарні точки на координатну пряму та визначаємо знак 

похідної на кожному інтервалі. 
x = 3 – точка мінімуму, бо при переході через цю 

точку похідна змінює знак з «–» на «+»:   хmin = 3. 
Точка x = 0 не є точкою екстремуму, бо похідна 

не змінює знак при переході через цю точку.  
Отже,   уmin = f(3) = 34 – 4 · 33 = – 27.  
Відповідь:   уmin = f(3) = – 27.  

 
2. Гра «Математичне лото»  (робота в парах) (слайд 16 - 23) 
Знайдіть похідну 
1.   5х2  10х; 5 
2.   7 +9 х  9 
3. Визначте проміжки, на яких похідна має знак «–» 

      (–7; –3);        (–7; –3)U (5; + )       
 
4. Назвіть точки мінімуму функції, якщо дані про її похідну наведені в 

таблиці 

 х = 9;     х = 5 
 
5. Визначте проміжки зростання функції, використовуючи дані про похідну 

X

Y

-7

3

-3

-1

5

2

(- ∞ ; -7 ) ( -7 ; -3 ) ( -3 ; 5 ) ( 5 ; + ∞)

x

y +           0              - 0            +          0          -

(- ∞ ; -1)      -1 (-1 ; 5)         5 (5 ; 9)       9 (9 ; + ∞)
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  (– ; –9) U (–1; 3); (–9; –1) U (–1;3) 
 
6. Назвіть точки максимуму функції, якщо дані про її похідну наведені в 
таблиці 

 х = 2 ;    х = 8 
 

7. Задано графік похідної  f ’(хo). хo – точка 
екстремуму. Яка це точка - максимуму чи мінімуму?  

Точка максимуму;  Точка мінімуму 
Як поводить себе функція? 
8.    y = 5 – 4x 
9.    у = 3х + 6  8.Спадає ; 9. Зростає 
Якщо відповіді правильні, то учень складе слово „П’єр Ферма”  і  отримує 

11 балів. За кожну неправильну відповідь знімається 1 бал. 
 
VІІІ. Підведення підсумків уроку.  
Перевіряються результати гри.  
 
IХ. Домашнє завдання. 
1.  §10, №355(а), 359(б)  (слайд 24) 
2.  Підготувати історичну довідку про П’єра Ферма. 

 
 
 
  

x     (- ∞ ; -9)    -9      (-9 ; -1)     -1       (-1 ; 3)        3      (3 ; + ∞)

y'           +          0           - 0            +            0            -

X (-∞ ; -4)     -4 (-4 ; 2)       2 (2 ; 8)      8 (8 ; +∞)

y'          – 0              +            0             - 0          +
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Педагогічний прийом „Формулювання привабливої мети” 
 
Навчання – нелегкий труд. Якщо б учням на початку вивчення математики 

чи фізики вчитель повідомив, скільки тисяч вправ доведеться виконати за роки 
навчання в школі, скільки правил опанувати, скільки написати контрольних, 
самостійних робіт, учні, мабуть, просто злякалися б. Значно легше виконувати 
складні завдання, думаючи про радісні перспективи, про „світло в кінці тунелю”. 
Адже це один із психологічних законів опанування людиною світу. 

Суть прийому: намагатись ввести дидактичне завдання у коло інтересів 
того, хто навчається. Для цього необхідно добре знати бажання, потреби вікової 
категорії учнів у цілому і кожного окремо. Формула прийому „Приваблива 
мета”: перед учнем постає проста, зрозуміла і приваблива мета, при досягненні 
якої він виконує і ту навчальну дію, яку планує педагог. 

Приклади застосування методу на уроках  
Практичне застосування задач на знаходження найбільшого та 

найменшого значення функції в житті людини 
Загальна схема дослідження: 
1) одну з величин, яку потрібно знайти, позначити за x; 
2) величину, про яку йдеться, що вона найбільша або найменша, виразити 

як функцію від x; 
3) дослідити одержану функцію на найбільше або найменше значення; 
4) упевнитися, що одержаний результат має зміст для початкової задачі .  
 
Задача №1 
Ділянку прямокутної форми, площею 2400м2, 

потрібно розділити на дві ділянки прямокутної форми 
так, що довжина огорожі  була найменшою. Знайти 
розміри ділянок. 

Розв’язання. 
Позначимо одну сторону ділянки через 𝑥 м, тоді 

– інша буде  м,  

довжина огорожі 𝑃(𝑥) = 3𝑥 + . 

Дослідимо функцію 𝑃(𝑥) = 3𝑥 +  на найбільше і найменше значення. 

𝑃 ′(𝑥) = 3 −  ; 𝑃 ′(𝑥) = 0, 𝑃 ′(𝑥) = 3 − = 0 ; 𝑥 = 1600 ; 𝑥 = 40.  

Беремо тільки додатнє значення за умовою задачі, так як 𝑥 ∈ (0; +∞). 
Знайдемо знак похідної на відрізку (0;40).  
Похідна змінює знак з „−” на „+”. 
Звідси 𝑥 = 40 точка мінімуму, отже, 𝑃(40) = 240м найменше значення. 

Тоді одна сторона 40м, а інша −   =  = 60м. 

Відповідь: 40 м, 60 м.  
 



48 
 

Задача №2 
Ділянка прямокутної форми однією стороною прилягає до будівлі. При 

заданих розмірах периметра 60 м, потрібно огороди ділянку так, щоб площа була 
найбільшою. Знайти розміри сторін ділянки. 

 
Розв’язання. 
Позначимо одну сторону прямокутника через 𝑥 м,   
тоді – інша буде (60 − 2𝑥) м. 
Площа прямокутника 𝑆(𝑥) = 𝑥(60 − 2𝑥) = 60𝑥 − 2𝑥 . 
Дослідимо функцію 𝑆(𝑥) = 60𝑥 − 2𝑥  на найбільше і найменше значення. 
𝑆 ′(𝑥) = 60 − 4𝑥; 
𝑆 ′(𝑥) = 0, 60 − 4𝑥 = 0,  
𝑥 = 15. 
За умовою задачі 𝑥 ∈ (0; 30). 
Знайдемо знак похідної на проміжку (0; 15) і на проміжку (15; 30).  
Похідна змнінює знак з “+” на “-”. Звідси 𝑥 = 15 точка максимуму.  
Відповідно, одна сторона ділянки дорівнює  15м, інша 60 − 2𝑥 = 30м.  
Відповідь: 𝟏𝟓м, 𝟏𝟓м i 30м. 
 
Задача №3. 
Знайти відношення сторін при виготовленні прямокутної 

поперечини з циліндричної колоди деревини, щоб вона була 
найміцніша. 

Розв’язання. 
Нехай х см - ширина, 𝑦 см - висота перерізу поперечини.  
За теоремою Піфагора 𝑑 = 𝑥 + 𝑦 , де 𝑑 −діаметр колоди. 
Міцність σ поперечини визначається відношенням 𝜎 = 𝑘𝑥𝑦 ,  
де 𝑘 − коефіцієнт міцності, який залежить від матеріалу.  
𝜎 ′(𝑥) = 𝑘𝑥𝑦 = 𝑘𝑥(𝑑 − 𝑥 ) = 𝑘𝑑 𝑥 − 𝑘𝑥 . 
Дослідимо функцію 𝜎(𝑥) = 𝑘𝑑 𝑥 − 𝑘𝑥  на найбільше і найменше 
значення. 
1) 𝜎 ′(𝑥) = 𝑘𝑑 − 3𝑘𝑥 = 𝑘(𝑑 − 3𝑥 ). 
2) 𝜎 ′(𝑥) = 0, 𝑘(𝑑 − 3𝑥 )=0, 

𝑘 ≠0, 𝑑 = 3𝑥 , 𝑥 =  , 𝑥 = ±
√

. 
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𝑥 =
𝑑

2
;  𝜎

𝑑

2
= 𝑘 𝑑 −

𝑑

4
> 0 ;  𝑥 =

3𝑑

2
;  𝜎

3𝑑

2
= 𝑘 𝑑 −

9𝑑

4
< 0 . 

𝑦 = 𝑑
𝑑

√3
=

3𝑑 − 𝑑

3
 =

𝑑√2

√3
 

𝑥

𝑦
=

𝑑

√3

𝑑√2

√3

 =
1

√2
 ≈

5

7
 

Відповідь: 
𝟓

𝟕
. 

 
Задача №4. 
Визначити такі розміри відкритого басейну з квадратним дном об’ємом 32 
м3 , щоб на облицювання його стін і дна було 
витрачено найменшу кількість матеріалу.  
Розв’язання. 
Позначимо сторону квадрата через 𝑥 м,   
Площа квадрата 𝑆(𝑥) = 𝑥 . 

тоді – висота басейну буде м. 

Площу поверхні басейну знайдемо за формулою 𝑆(𝑥) = 𝑥 + . 

Дослідимо функцію 𝑆(𝑥) = 𝑥 +  на найбільше і найменше значення. 

𝑆 ′(𝑥) = 2𝑥 −
128

𝑥
; 

𝑆 ′(𝑥) = 2𝑥 −
128

𝑥
= 0,  

𝑥 = 4. 
За умовою задачі 𝑥 ∈ (0; 32). 
Похідна змінює знак з “−” на “+”. Звідси 𝑥 = 4 точка мінімуму.  

Відповідно, сторона квадрата дорівнює  4м, а висота басейну  = = 2м.  

Відповідь: 𝟒м, 𝟒м і 𝟐м. 
Задача № 5 
З металевого листа у формі квадрата зі стороною 

1,8м виготовити ящик найбільшої місткості, і визначити 
його об’єм.  

 
Розв’язання. 
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Позначимо сторону листа  через 𝑎 м,  а 𝑥 м − частина квадрату, яку  

відрізаємо з кутів квадрату і задовольняє умові 0 < 𝑥 < . 

Тоді сторона ящика (𝑎 − 2𝑥) м, а висота ящика − 𝑥 м . 
Об’єм ящика  𝑉(𝑥) = 𝑥(𝑎 − 2𝑥) = 𝑎 𝑥 − 4𝑎𝑥  + 4𝑥 . 
Дослідимо функцію 𝑉(𝑥) = 𝑎 𝑥 − 4𝑎𝑥  + 4𝑥   
на найбільше і найменше значення. 
𝑉 ′(𝑥) = 𝑎  − 8𝑎𝑥 + 12𝑥  ; 
𝑉 ′(𝑥) = 0, 𝑎  − 8𝑎𝑥 + 12𝑥 = 0 ; 
 𝑎  − 8𝑎𝑥 + 12𝑥 = 0,  
𝐷 = (−8𝑎)  − 4 ×  𝑎 × 12 = 64 𝑎 − 48 𝑎 = 16 𝑎 . 

𝑥 =   =  , 𝑥 =   =
 
 . 

За умовою задачі 𝑥 ∈ 0; 
 

,  при 𝑥= 
 
 ми просто квадрат розріжемо на  

чотири рівні частини, з яких ящик неможливо зробити. 
Знайдемо знак похідної на проміжку ( 0;  ) і на проміжку (  ; 

 
 ).  

Похідна змінює знак з “+” на “−”. Звідси 𝑥 =  точка максимуму.  

Відповідно висота ящика  , а сторона основи ящика дорівнює  

𝑎 − 2𝑥 = 𝑎 − 2 × = .  

Об’єм ящика  𝑉(𝑥) = 𝑥(𝑎 − 2𝑥) ,   𝑉 = × 𝑎 − 2 × =  . 

Об’єм ящика  знайдемо, якщо сторона листа 𝑎 = 1,8м, 

𝑉(1,8) = 
× ,

= 0,432м .  

Відповідь: 𝟎, 𝟒𝟑𝟐м𝟑.  
 

 
Використання геометричних знань в 

сучасному будівництві. 
Завдання.  
З’ясувати переваги будівництва сферичних  

елементів конструкцій. 
 
Одним з важливих моментів будівництва є 



51 
 

раціональне використання будівельних матеріалів, зменшення матеріальних 
витрат, часу будівництва. Водночас слід дбати про практичність використання, 
економічність в обслуговуванні та міцність будівлі.  Всі ці ідеї втілені при 
спорудженні будинку у вигляді півсфери. 

При спорудженні такого будинку, економія починається вже з фундаменту. 
Економія 20% коштів на використанні будівельних матеріалів. Наприклад, 

будинок розміром 10м × 10м займе площу 100м2, довжина периметру при цьому 
становитиме 40м, а купол півсфери діаметром 11,3м має площу основи 100,28м2 і 
периметр 35,5м. 

До 60% економії на експлуатації будинку, зокрема витрати на комунальні 
послуги. Нагріте повітря активно циркулює в куполі, рівномірно нагріваючи 
поверхню стін та простір під куполом. Правильний підбір енергозберігаючих 
вікон дозволить ефективно використовувати сонячну енергію протягом року, 
акумулюючи її всередині приміщення на північній стороні й відбиваючи теплове 
випромінювання на південній стороні. 

Одним з важливих моментів є полегшення процесу будівництва без 
залучення дорого вартісної підйомної техніки. Всі елементи будівництва 
виконуються бригадою робітників. 

Практичність і переваги споруди. Дані технології для будівництва вибрано 
не випадково – адже, сферична конструкція будівництва використовувалася 
давно, і вважається найміцнішою. Сферичні елементи будівель здатні 
витримувати значне снігове навантаження до 700кг/ м2   і пориви вітру 250км/год. 
За цими показниками міцності сферичним будівлям не має рівних. 

 
Сферичні будівлі від минулого до сучасного 
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Приклади задач 
1. Якими повинні бути розміри (радіус основи R і висота 

H) відкритого зверху циліндричного баку максимальної ємкості, 
якщо для його виготовлення виділено𝑆 = 27𝜋 ≈ 84.82 м2 

матеріалу? 
2. Експериментально встановлено, що витрати бензину в 

літрах автомобілем ГАЗ залежать від швидкості його руху і 
визначається за формулою: Q=𝑓(𝑥)=0,003𝑥 − 0,3𝑥 +18, де 
𝑥(км/год) − швидкість автомобіля. Обчислити витрату бензину 
при швидкості руху 50 км/год; 80 км/год; 100 км/год і визначити 
найбільш економічну швидкість руху автомобіля. 

3. У півколо радіуса 20 см вписано прямокутник найбільшої площі. 
Знайдіть сторони прямокутника 

4. Число 20 запишіть у вигляді суми двох невід'ємних доданків так, щоб 
добуток їхніх квадратів був найбільшим. 

5. Число 36 запишіть у вигляді добутку двох додатних чисел, сума яких 
найменша. 

6. Знайдіть додатне число, потроєний квадрат якого більше подвоєного 
куба цього числа на найбільше значення. 

7. Серед прямокутників, що мають периметр 20см, знайдіть той, діагональ 
якого найменша. 

8. Із усіх прямокутників, площа яких дорівнює 9см , знайдіть 
прямокутник з найменшим периметром. 

9. Парканом довжиною 80м треба огородити прямокутну ділянку 
найбільшої площі. Знайдіть розміри ділянки. 

10. Із усіх рівнобедрених трикутників з периметром знайдіть трикутник з 
найбільшою площею. 
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Методична розробка уроку на тему  
„Тригонометричнi формули додавання” 

 
Мета: Домогтися засвоєння учнями тригонометричних формул додавання. 
Сформувати вмiння вiдтворювати та обґрунтовувати зазначенi формули; 
застосовувати формули додавання до обчислення значень та перетворення 

тригонометричних виразiв. 
Розвиваюча мета: Сприяти розвитку логічного мислення. 
Виховна мета: Сприяти вихованню активності в навчанні, культури 

поведінки, письма, мови 
Тип уроку: засвоєння знань, формування вмiнь. 
Наочнiсть та обладнання: презентація, 

Хiд уроку 
І. Органiзацiйний етап 
II. Актуалізація знань учнів. 
Бліц-опитування (робота в групах – по рядах) 
Спростити вираз: 
1– sin2α =            1– sin2α +cos2α =                     1– sin2α ∙ctg2α = 
1 + tgα∙ctgα = sin2α – sin2α∙cos2α = 1 + tg2α = 
 
ІІІ. Формулювання мети та завдань уроку, мотивацiя навчальної 

дiяльностi 
Завдання. Обчислiть без допомоги таблиць та обчислювальних засобiв: 

cos 45 , cos30 , sin 45 , sin 30 , cos75 . 
Проблема! Як обчислити cos75 ? 
Учнi помiчають, що  cos 75 cos 45 30      i якби була формула, яка пов’язує 

cos75  з тригонометричними функцiями кутiв 45  i 30 , то виконання цього 
завдання не викликало б труднощiв. 

Такi формули iснують, вони називаються тригонометричними формулами 
додавання. За допомогою цих формул можна не тiльки виконувати обчислення 
значень виразiв, а й перетворювати, спрощувати вирази. 

 Знаючи цi формули, можна, наприклад, без зайвих зусиль дослiдити 
властивостi та побудувати графiк функцiї ( ) sin cos 2 cos sin 2f x x x x x  .  

Отже, основна дидактична мета цього уроку — вивчення 
тригонометричних формул додавання та застосування цих формул. 

Записуємо тему і мету уроку. 
 
IV. Історична довідка. 
Учнівська презентація. 
Бхаскара ІІ (1114—1185,— визначний індійський математик та 

астроном XII ст.. Очолював астрономічну обсерваторію в Удджайні. 
В працях видатного ученого, Бхаскари II (XII століття), наведені формули 

для синуса і косинуса суми і різниці кутів: 



54 
 

 
Тригонометрія розвивалась швидкими темпами і в таких класичних сферах 

її застосування як артилерія, навігація,  геодезія. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Засвоєння знань. 
План вивчення теми 
Ознайомлення з тригонометричними формулами додавання, звертаємо 

увагу на те, що формули містять не один аргумент, а два. 
1.  cos cos cos sin sin                     2.  cos cos cos sin sin         
3.  sin sin cos cos sin                      4.  sin sin cos cos sin         

5.   tg tg
tg

1 tg tg

  
 


 
                               

6.   tg tg
tg

1 tg tg

  
 


 


 

 
VІ. Формування вмiнь і навичок учнів. 
Виконання усних вправ 
1. Обчислiть: 
а) sin 75 ; б) cos105 ; в) sin15 ; г) cos15 ; д) tg15 ; е) tg75 . 
2. Знайдiть значення виразу (робота в парах): 
а) sin 20 cos 40 cos 20 sin 40     ; б) cos70 cos10 sin 70 sin10    ; 

Зима за літом, ніч за днем. 
Плюс змінюється мінусом, 
Все у природі і в людей 
Йде за законом синуса. 
Ряди везінь і невезінь: 
То зверху, то насподі ми, 
Із березоля в березіль
Виходимо й приходимо. 
Гріхопадіння й каяття, 
І нищення і творення. 
Проста гармонія буття 
Повторення й повторення.
То вверх крокуємо то вниз, 
Удачі за невдачами, 
По синусоїді кудись 
Всі пливемо неначе ми.

Г.П. Бевз 
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в) sin 50 cos 40 cos50 sin 40     ; г) cos60 cos30 sin 60 cos30     ; 

д) tg 48 tg12

1 tg 48 tg12

  
  

; е) tg 75 tg30

1 tg 75 tg30

  
  

. 

 
Виконання письмових вправ. ( Перед тим як розв’язувати вправу, разом iз 

учнями обговорюємо план її розв’язання).  
1. Спростiть вираз: 

а) 2 sin cos
4

      
; б) 2 sin sin

4

     
; 

в) 2cos 3 sin
3

      
; г) 3 cos 2cos

6

     
. 

2. Вiдомо, що  і   - кути другої чвертi i 
4

sin
5

  , 
15

cos
17

   .  

Знайдiть: 
а)  sin   ; б)  sin   ; в)  cos   ; г)  cos   . 
4. Доведiть тотожнiсть: 
а)    sin sin 2sin cos         ; 
б)    cos cos 2sin sin         ; 
 
VІІ. Пiдсумки уроку 
 
VІІІ. Домашнє завдання 
Вивчити тригонометричнi формули додавання. 
Виконати вправи. 
1. Обчислiть: 

а) sin 21 cos9 cos 21 sin 9     ;  б) 
8 7 8 7

cos cos sin sin
3 3 3 3

   
 ; 

в) 
5 13 5 13

cos cos sin sin
9 9 9 9

   
 ;  г) sin80 cos 20 cos80 sin 20     ; 

д) tg10 tg35

1 tg10 tg35

  
  

;  е) 1 tg 67 tg 7

tg 67 tg 7

  
  

. 

2. Доведiть тотожнiсть: 
а)    sin sin 2cos sin         ;                       
б)     2 2cos cos cos sin         . 
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Методична розробка уроку на тему „Основні співвідношення 
між тригонометричними функціями одного аргументу.  

Розв’язування задач” 
 
Мета:  
- закріпити знання формул  основних співвідношень між 

тригонометричними функціями одного аргументу; 
- поглибити  вміння і навички учнів по використанню співвідношень; 
- розвивати пізнавальний інтерес, увагу, навички самостійності; 
- формувати ініціативу, відповідальність, сумлінність, працелюбство; 
- спонукати до творчої колективної та індивідуальної роботи. 
Тип уроку:  Відпрацювання навичок (рефлексії) 
Обладнання:  мультимедійна дошка  

 
Епіграф: „Люди, не знайомі з алгеброю,  
не можуть уявити собі тих дивних речей,  
яких можна досягти за допомогою 
названої науки” 

Г. Лейбніц 
Девіз уроку: „Міцні знання – гарантія успіху”. 
 

Хід уроку 
І. Організаційний етап. (1 хв.)  
1.1. Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, налаштування їх на 

роботу. Всі учасники отримують листочки-самоклейки, на кожному з яких вони 
мають відповісти на одне з наступних питань: 

Що я очікую від уроку? 
Що я очікую від самого себе? 
Що я очікую від класу? 
Що я очікую від учителя? 
Зверху на дошці, як заголовок, пишеться одне з перерахованих вище 

питань. Коли учасники готові, вони приклеюють свої листочки з відповідями.  
У ході цієї вправи учасники розповідають самі собі, один одному й 

учителю, чого вони чекають від навчання. Разом із тим вони зміцнюються в 
розумінні, що  якість уроків залежить від них самих.  

 
1.2. Перевірка домашнього завдання. 
Поміняємося зошитами і перевіримо  домашнє завдання. Якщо немає 

питань, то переходимо до наступного етапу нашого уроку. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.). 
Вчитель: Сьогодні другий урок з теми „Основні співвідношення між 

тригонометричними функціями одного аргументу”.  Ми будемо продовжувати 
працювати з тригонометричними функціями числового аргументу: 
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- виконувати  перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки; 
- обчислювати значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних 

перетворень; 
- формулювати означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута 

числового аргументу; 
- перетворювати  тригонометричні вирази.  
Підготуємо зошити для роботи. Хочу нагадати, що під час роботи з 

діловими паперами, запорукою успіху є старанне, охайне, уважне ставлення до 
роботи. 

Сьогодні на уроці наш клас – це дві команди «конкурентів», у кожної є 
свій капітан. 

 
ІІІ. Актуалізація опорних знань (4 хв.) 
Порядок нашої роботи складається з чотирьох етапів.  
I етап проходить під девізом: «Хай живе теорія!» 
1.Прийом інтерактивного навчання  «Математична розминка». (5 хв.) 
Правила гри: 
1. Перший учень обирає опонента із команди-суперниці, який відповідає 

на його запитання,наступний учень робить те саме і т.д. Таким чином, кожний 
гравець ставить запитання опоненту і відповідає на запитання іншого опонента. 

2. За кожну правильну відповідь гравця команда отримує 1бал. 
Якщо гравець не може дати відповідь, то йому допомагає команда, але 

бали він не отримає. 
3. Якщо команда не дає правильну відповідь на запитання, то вона 

втрачає 1 бал, а на запитання відповідає його автор. 
1. Сформулюйте означення синуса кута через коло довільного радіуса, 

одиничне коло, прямокутний трикутник. 
2. Сформулюйте означення косинуса кута через коло довільного радіуса, 

одиничне коло, прямокутний трикутник. 
3. Сформулюйте означення тангенса кута через коло довільного радіуса, 

одиничне коло, прямокутний трикутник. 
4. Сформулюйте означення котангенса кута через коло довільного 

радіуса, одиничне  коло, прямокутний трикутник. 
5. Назвіть  знаки значень синуса, косинуса, тангенса, котангенса за 

четвертями. 
6. Які тригонометричні функції парні, які непарні? Особливості побудови 

графіків парних, непарних функцій. 
7. Назвіть найменший додатній період синуса, косинуса, тангенса і 

котангенса. 
 2.«Відтвори формули» ( кожному табличка). 
 Замість зірочки поставити функції, яких не вистачає в тотожностях: 

;=+α 1*sin 2   
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*

sinα
=tgα ; 

*

cosα
=ctgα ; 

*1+  = ;
α2cos

1  

*

1
1 2 =αctg+  . 

Учні, які правильно виконали завдання, отримують  по 1  балу. 
 
II етап: „Цікавинка навчання”.  
1. Тригонометрія у житті . 
Для того, щоб ви поглибили своє розуміння змісту нашої теми, учень 

підготував повідомлення з історії математики.
 Повідомлення учня.

 

Гравцям кожної команди видають п’ять карток, кожна з яких містить одне 
завдання й низку відповідей, серед яких лише одна є правильною. Навпроти 
кожної відповіді є буква. Учням потрібно вибрати букву із правильною 
відповіддю й викласти букви згідно з номерами карток, тобто по черзі. 
Унаслідок цього команда має право отримати ім’я відомого математика. Якщо 
ім’я не складається, то вчитель відразу ж бачить, хто з учасників і в якій команді 
помилився. 

1. Обчисліть cos2150+sin 2(− 150 )  
Г Д Ж З Е 

0 
1

2
 

√2

2
 

√3

2
 1 

 
2. Спростіть вираз  1+sin2 α +cos2α  
Є Й К Л М 

1 2 √2

2
 

√3

2
 0 

 
3. Знайдіть sin α, якщо cos α =5/13, а кут α знаходиться у першій 

координатній чверті. 
Й К Л М Н 

−
5

13  

13
5

 

12
13  

13
12  

−
12
13  
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5. Якій чверті належить кут 4 радіан 
р с т у ф 

ІІІ ІІ І ІV 
Неможливо 
визначити 

                                             
ІІ  група 
1. Спростіть вираз  1− sin 2 α− cos2 α  
З Е й Т К 

1 0 
2

2
 

2

3
 2 

 

2. Знайдіть sin α , якщо 
cosα=

3
5 , а кут α  знаходиться у першій 

координатній чверті. 
І Ї Й К Л 

3

5
  

3

5
 

5

4
 

4

5
 

5

4
  

 

3. Обчисліть cos2 600+sin2(− 600 )  
Л М Н О П 

1 
2

1
 

2

2
 

2

3
 0 

 
5. Якій чверті належить кут 3,5 радіан 
П Р С Т У 

І ІІІ ІІ ІV 
Неможливо 
визначити 

 
Ім’я відомого математика  

 
  
 
 
 

Повідомлення учениці про    ЕЙЛЕРА
 

Це цікаво знати.   Таблиця на пальцях 

2

n
    n- номер пальця 

Підводиться підсумок другого етапу. 

1 2 3 4 5 

Е Й Л Е Р 
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III. Відпрацювання вмінь та навичок. 
III етап проходить під девізом: «Практика-велика справа».  

Якщо ви хочете навчитися плавати, 
то сміливо заходьте у воду, 
а якщо хочете розв’язувати задачі, 
то розв’язуйте їх. 

( Дьєрдь Пойа) 
 
Командні змагання. 
1.  Прийом інтерактивного навчання «Коло ідей» (7 хв.) 
Формулювання проблеми: №1(№.3,4) 
Чи можуть одночасно виконуватись рівності 
3) sinα  = 0.7   і   cosα  =0,3;                                         ні, бо ).72+0.32≠1 

4) tgα  = 
3

3
і   ctgα  =

3

5
                                             так, бо ) tg α  =ctg 1  

Висловлення ідей. Обговорюються способи.  
Дискусія навколо представлених ідей. Розглядається правильність, 

доцільність, оригінальність. 
В кожному конкретному випадку треба проявляти вдумливість і творчість, 

щоб знайти найкращий з можливих підходів. 
Вибір найкращої ідеї.  
Кожна ідея оцінюється в 1 бал. 
 
2. Спростіть вираз.    

1).
sin α

1+cos α
+

sin α
1− cos α

;  

 
Розв’язання. 

   =
α+α

αα+α+ααα
=

α

α
+

α+

α

cos1cos1

cossinsincossinsin

cos1

sin

cos1

sin





 

.
α

=
α

α
=

α

α

sin

2

sin

2sin

cos1

2sin
22

 

 

2). ;
sinx+

x
+tgx

1

cos
 

Розв’язання. 

  =
sinx+x

x+x+sinx
=

sinx+

x
+

x

sinx
=

sinx+

x
+tgx

1cos

cossin

1

cos

cos1

cos 22

 

  x
=

sinx+x

+sinx

cos

1

1cos

1
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Обговорення способів розв'язання в  командах (2 хв.). Після того, як 
вичерпався час обговорення, кожна команда представляє свій  план  розв’язання. 

Розв’язування завдання – 3 хв. 
Презентація розв’язань – 2хв. 
 

„Лови помилку”  (5 хв.) 
Правила гри : 
1. Командам потрібно в розв’язанні завдання знайти якомога більше 

помилок. 
2. За кожну знайдену помилку команда отримує 1бал.  
3. Якщо команда знайде всі зашифровані помилки, то кількість балів 

збільшиться вдвічі. 
 

Дано: .2
2

3

13

12
sin π<α<

π
;=α


 

Знайти:   .cos ctgαtgαgα,  
      Розв’язання 

;===α=α
13

5

169

25

169

144
1sin11cos 2 

   

12

5

sin

cos
2 =

α

α
=tgα ;   

5

12

cos

sin
3 =

α

α
=ctgα . 

 

Помилки:  
1. Косинус у IV чверті додатній. 
2. Неправильна тотожність, тангенс у IV чверті від’ємний. 
3. Неправильна тотожність, котангенс у IV чверті від’ємний. 
Отже, при розв’язуванні завдання допущено п’ять помилок. 
Експертна група коментує припущені помилки і оголошує результати 1 

конкурсу. 
 
Потрібно всіма засобами навчати мистецтву доведення, не забуваючи при цьому про 

мистецтво здогадуватися.     ( Дьєрдь Пойа)  
„Аукціон”.  (7 хв.) 
Правила гри: 
1. Команда, яка першою почне „купувати” завдання визначається 

жеребкуванням. 
2. Кожна команда може вкласти в купівлю лота будь-яку суму вже 

зароблених балів. 
3. Якщо ви впевнені в своїх силах, то можете взяти кредит у розмірі не 

більше 5 балів. 
4. Якщо команда правильно розв’яже завдання, то сума вкладених у 

завдання грошей подвоїться, якщо неправильно, то гроші „згорять”. 
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5. Якщо команда встигне у зазначений термін правильно розв’язати 
завдання опонента, то отримає додаткові 5 балів. 

Лоти:    Доведіть тотожність №4(6,7) 

 
 

                   
 
„Задачі для майбутніх абітурієнтів”№5(1) 

                 
 
VI. Підсумок уроку. (4 хв.) 
Підводиться підсумок . 
Наш урок завершується. Згадайте, які слова частіше зустрічались на уроці: 

„знаю” чи „вмію”. Спробуйте дати оцінку своєму емоційному настрою на уроці. 
Наскільки вам було комфортно? 

Капітани команд визначають найактивніших учнів.  
На початку уроку клас було розподілено на дві команди конкурентів. Але 

наш урок підтверджує протилежну думку – ви команда однодумців, які вміють 
застосовувати набуті знання, а це означає, що кожний із вас (як сьогодні, так і в 
майбутньому ) буде компетентним у певній галузі. 

Обидві команди виставляють оцінки кожному своєму гравцю колегіально. 
Вчителю здаються оцінювальні відомості, підписані капітанами команд за 
формою: 

3/п Прізвище, ім’я Оцінка 
1. Пінг-понг                                      1б  
2 „Відтвори формули”                   1б  
 Тригонометрія у житті                2б  
 Тест                                               1б  
 Повідомлення про вченого          2б  
 „Коло ідей”                                  1б  
 „Коло ідей” Спростити               3б  
 „Лови помилку”                        1-5б  
 Доведіть тотожність                     5б  
 „Задачі для майбутніх абітурієнтів”                          

5 б 
 

 
VII. Домашнє завдання. 
Повторити  основні співвідношення між тригонометричними функціями 

одного аргументу. 
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Методична розробка уроку на тему  
„Площі поверхонь многогранників та тіл обертання” 

 
Мета уроку: Повторити, узагальнити, удосконалити знання, уміння і 

навички учнів  по даній темі, 
формувати  просторове та логічне мислення, наскрізні навчальні та життєві 

компетентності. 
Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань 
Форма проведення: Урок- гра 
Ночність: Рисунки, моделі многогранників  та тіл обертання, 
                   формули обчислення їх площі поверхні. 
 

Хід уроку. 
І. Організація уроку 
Повідомлення теми і мети уроку,  формування команд. 
Оголошення правил гри  та умов оцінювання. 
 
ІІ. Повторення теоретичного матеріалу з теми. 
1. Бліц-турнір  „Дай відповідь” 
1) Многогранник, у якого 2 грані рівні n-кутники, а решта n граней 

паралелограми… 
2) Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо його 

катета… 
3) Тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони… 
4) Многогранник, одна грань якого – довільний многокутник, а решта 

трикутники, що мають спільну вершину… 
5) Відстань між  площинами основ… 
6) Перпендикуляр, опущений з її вершини на площину основи… 
7) Довжина твірної циліндра… 
8) Висота бічної грані ,проведена з її вершини … 
9) Тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра… 
10) Відрізок, який сполучає дві точки поверхні кулі і проходить через її 

центр… 

 
2. „Відшукай і вкажи! ” 
1) Модель призми, її 

рисунок, формулу обчислення її 
повної та бічної поверхні 

2) Модель піраміди, її 
рисунок, формулу обчислення її 
повної та бічної поверхні 

3) Модель циліндра, його 
рисунок, формулу обчислення її 
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повної та бічної поверхні 
4) Модель  конуса, його рисунок, формулу обчислення її повної та бічної 

поверхні 
5) Модель кулі, її рисунок, формулу обчислення її повної та бічної поверхні 
      
ІІІ. Застосування знань. 
1.Розв’язування задач 

1) Скільки плитки необхідно, щоб обкласти стіни кухні довжиною 3 м, 
шириною 2,8 м, висотою 2,5 м, якщо плитка має розміри  30 х 20 мм? 

2) Верх башти має форму шестикутної піраміди із стороною основи 2 м, 
апофемою 12 м. Знайдіть скільки потрібно краски, щоб пофарбувати верх 
башти, якщо на 1м2 витрачається  300 г? 

3)Скільки брезенту  потрібно  щоб обшити конусоподібний намет з 
довжиною основи 12 м і його висотою 2 м, якщо на загортання витрачається 1 
% матеріалу?  

4)Обчислити скільки потрібно плівки, щоб накрити півциліндричну 
теплицю  довжиною 20 м, шириною основи 8 м, якщо на загортання  необхідно 
1% матеріалу? 

5)Скільки потрібно  вапняного розчину, щоб побілити кулю радіусом 0,5 м, 
якщо на 1 м2  витрачається 0,2 кг розчину? 

 
ІV. Підсумок уроку. 
 

 

 

Методична розробка уроку математики на тему „Степенева функція  
в матеріалах зовнішнього незалежного оцінювання” 

 
Мета:  – забезпечити свідоме і міцне оволодіння системою математичних знань 
з теми „Степенева функція”;  

– сформувати уміння і навички учнів застосовувати властивості функцій 
при розв’язуванні  ірраціональних рівнянь, нерівностей та їх систем;  

– сформувати навики практичної роботи із завданнями різних типів 
зовнішнього незалежного оцінювання; 

– розвивати пам’ять, розумову активність, увагу, логічне мислення, 
пізнавальну самостійність, потребу в самоосвіті, здатність адаптуватися до умов, 
що змінюються; 
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–  виховати відповідальність за свою роботу, вміння економно ставитись 
до часу, культуру математичного мовлення, уміння грамотно викладати свої 
аргументи, презентувати свою роботу. 
Тип: урок-узагальнення  
 
Обладнання: комп’ютер, проектор, презентаційні  матеріали, робочі зошити в 
форматі ЗНО, бланки відповідей, кодові картки, інструкційні картки. 
 

Хід уроку 
І. Організаційна частина.(2 хв) 
ІІ. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу(20 хв) 
Презентація роботи учнівських груп над темами 
- Степенева функція. Графіки.  Використання графіків функцій при 

розв’язуванні завдань ЗНО. 
- Перетворення степеневих та кореневих виразів. Метод  знаходження 

помилок. 
- Методи розв’язування ірраціональних рівнянь. Аналіз завдань ЗНО. 
- Технологія розв’язування ірраціональних нерівностей. Аналіз завдань 

ЗНО. 
 
ІІІ. Цікаві нескінченності. Аналіз завдань ЗНО минулих років з теми 

„Степенева функція” (7 хв) 
                    План 
 Спрощення виразів у разі виявлення закономірностей   
А)           2011321 1...111  

Б) 









 8180

1
...

43

1

32

1

21

1
 

В) 



 201121

20112

...

...

aaa

aaa
 

 Спрощення виразів з використанням прогресій    
А)  2222222 10110099...4321  ( використання арифметичної прогресії) 
Б)    717171...71717170 2789

 ( використання геометричної прогресії) 
 Нескінчені радикали – хитрощі математики.  
А) .7...  xxx  

Б) .2...113 3  xx  
ІV. Самостійна робота учнів з робочим зошитом та бланкування 

відповідей(10 хв) 
V.   Перевірка  результатів робіт учнів за допомогою кодових карток (3 

хв) 
VI. Підведення підсумків уроку.( 2 хв) 
Домашнє завдання. (1 хв)  Повторити § 3. Розв’язати  індивідуальні 

завдання   
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Обчислити 

 
 

 
 
 
 
 
 

Результати    

  

Прізвище 
учня 

Бали за тест Оцінка 
закладу 
освіти 

Орієнтовні 
бали ЗНО 

 

завдання з 
вибором 
відповіді 

завдання на 
відповідність 

завдання з 
відкритою 
формою 
відповіді  

1        0 100  

2        0 100  

3        0 100  

4        0 100  
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ПРОЕКТНІ   УЧНІВСЬКІ    РОБОТИ 
Група №1 

 
 

План
1. Означення степеневої функції.

2. Властивості та графік функції де,pxy  Np

3. Властивості та графік функції ,pxy  де

;...4;3;2,
1

 к
k

p

4. Властивості та графік функції ,pxy  де

p - ціле від”ємне число.

 

Нам відомі функції

у = х

х

у

у = х2

х

у

у = х3

х

у

х
у

1


х

у

ПрямаПряма ПараболаПарабола

КубічнаКубічна
параболапарабола

ГіперболаГіпербола
 

ПоказникПоказник рр = = 2n2n –– парнепарне натуральненатуральне числочисло

10 х

у
RxyD :)(

у = х2,    у = х4 , у = х6,   у = х8,  …

у = х2

0:)( уyЕ

Функція у=х2n парна, 
так як (–х)2n = х2n

Функція спадає на

проміжку ]0;(
ОбластьОбласть определенияопределения функциифункции –
значения, которые может
принимать переменная хх

ОбластьОбласть значенийзначений функциифункции –
множество значений, 
которые может принимать
переменная уу

ГрафікГрафік парноїпарної функціїфункції
симетричний відносно осі Оу.
ГрафікГрафік непарноїнепарної функціїфункції
симетричний відносно початку
координат – точки О.

Функція зростає

на проміжку );0[ 
 

y

x-1  0    1  2

у = х2

у = х6

у = х4

 

  

Ï î êàçí è êÏ î êàçí è ê ðð = = 2n2n --1   1   –– í åï àðí åí åï àðí å í àòóðàë üí åí àòóðàë üí å ÷è ñë î÷è ñë î

1 õ

ó RxyD :)(

ó = õ3,    ó = õ5, ó = õ7,   ó = õ9,  …

ó = õ3 RуyЕ :)(

Ô óí êö³ÿ ó=õ2n-1 í åï àðí à, 
òàê ÿê (–õ)2n-1 = – õ2n-1

0

Ô óí êö³ÿ çðî ñòàº í à
ï ðî ì ³æêó   ;

Ï î êàçí èêÏ î êàçí èê ðð = = –– 2n2n, , äåäå nn –– í àòóðàëüí åí àòóðàëüí å ÷èñëî÷èñëî

10 õ

ó
0:)( xyD

ó = õ-2,    ó = õ-4 , ó = õ-6,   ó = õ-8,  …

0:)( уyЕ

Ô óí êö³ÿ ó=õ2n ï àðí à, 
òàê ÿê (–õ)-2n = õ-2n

Ôóí êö³ÿ çðî ñòàº í à

ï ðî ì ³æêó )0;(

Ôóí êö³ÿ ñï àäàº

í à ï ðî ì ³æêó );0( 

2 хy 2

1

х
y 
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 y

x-1  0    1  2

у = х-1,3

у = х-0,3

у = х-2,3

у = х-3,8

 

Знайти

при яких х

правильна нерівність

х3,2<x

 

Користуючись рисунком, знайти проміжки, на яких
графік функції

лежить вище (нижче) графіка

функції у = х.

у

3

1

ху 

0 1 х

у=
х

0 1 х

у
3

4

ху 
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Користуючись рисунком, знайти проміжки, на яких

графік функції лежить вище (нижче) графіка
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Користуючись рисунком, знайти проміжки, на яких

графік функції лежить вище (ничже) графіка
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Група №2 

 
 

Властивості
n-го степеня,

n Є Q
a>0, b>0,  n,k Є Q, 

• a n · a k = a n + k .

• a n : a k = a n – k .

• a-p=

• ( a n ) k = a nk .

• a n · b n = ( ab ) n .

• an/bn=(a/b)n , b≠0

Означення n-го
степеня

Степенем додатного
числа а з

раціональним
показником r=m/n, де

m ЄZ, nЄN, n>1 
називають число

pa

1

n mn

m
r

n m

aaa

тобтоa



,

 

Коренем n-го степеня (n — натуральне число, n>1)
з дійсного числа а називають

дійсне число b, 
n-й степінь якого дорівнює а. 

Корінь n-го степеня із числа а позначають:  
(читають: «корінь n-го степеня з числа а»). 

Згідно з визначенням кореня n-го степеня
маємо

n a

ab

якщо

ba

n

n
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Властивості кореня n-го степеня
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Група №3 
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Які рівняння називають ірраціональними?  

,8x

,122 2  x

33  xx

42543  x

xx  46

Чому дані рівняння не мають розв’язків? 

    524 2
1

4
1

 xxx
  

• Скільки коренів має
рівняння

• Скільки цілих
коренів має рівняння

• Знайти середнє
арифметичне цілих
коренів рівняння

53 731713 xxxx 

xxx  22663 34

120102011  xx

 

Розв’язати рівняння

Піднесемо до квадрата обидві частини
рівняння. Переходимо до рівняння –наслідку, 
отримуємо х2-44х+84=0; х1=42  х2=4.

Первірка показує, що 42- сторонній корінь.

Відповідь: 2.

Розв’язати рівняння

Рівняння-наслідок 7х2+4х-56=0;

41432  xx
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Розв’язати рівняння

Рівняння-наслідок 7х2+4х-56=0;

сторонній корінь

Відповідь: 
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Розв’язати рівняння
В даному рівнянні множина значень

функції, що стоїть у лівій частині,  
множина невід'ємних чисел, а множина
значень функції, що стоїть в правій
частині, - множина не додатних чисел: 
2х-1-х2= -(1-х)2≤0

Тому це рівняння рівносильне системі
Звідси одержуємо єдиний корінь
рівняння х = 1.

.122 .224 хххх 
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хх
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Група №4 
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Розв’язати нерівність . У відповідь записати добуток всіх цілих розв’язків нерівності
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Розв’язати нерівність

 
Приклади компетентнісно орієнтованих  завдань професійного 

спрямування 
 
Професія: „Тракторист”, „Водій автотранспортних засобів” 
Тема: Об’єм прямокутного паралелепіпеда 
Ми розглянули формулу для обчислення об’єму прямокутного 

паралелепіпеда. 
Постає питання : де ми можемо застосувати цю формулу до вашої професії 

слюсаря з ремонту автомобіля? 
Задача. 
Бак, що має форму прямокутного паралелепіпеда, доверху заповнено 

бензином. Довжина бака 3м, ширина 1,5м, висота 1,2м (Розміри внутрішні). 
Густина бензину 710кг/м3.  На скільки робочих днів вистачить цього бензину для 
заправки автомобіля ГАЗ – 53, якщо середні витрати бензину автомобіля за 
робочий день – 95 кг  ?  

Складемо план розв’язання задачі. 
Які величини нам відомі? Запишемо скорочено умову задачі. 
(Записуємо на дошці)  
Дано: прямокутний паралелепіпед, 
а = 3м, в=1,5м, с=1,2м, ρ = 710кг/м3 

Сер. витр. = 95кг/день 
Знайти: на скільки днів вистачить бензину. 
Нам відомі лінійні розміри бака, який має форму прямокутного  

паралелепіпеда. Можна знайти його об’єм. 
Маючи густину і об’єм можна знайти масу, скориставшись фізичною 

формулою маси тіла. 
V = abc = 1,2 ∙ 3 ∙ 1,5 = 5,4(м3)  
 m = 710∙5,4 = 3834 (кг);  
Кількість днів   3834/95 = 40 (днів)  
Домашнє завдання.  
Скласти 2-3 задачі професійної спрямованості (на циліндр, конус чи кулю.) 
 
Тема: „Кути в просторі” 
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Мотивація вивчення теми. 
Наведіть приклади , де зустрічається поняття кута у вашій професії , які 

кути, пов’язані з трактором ви знаєте? 
Можливі варіанти відповіді: 
Кут поперечного нахилу шкворня 
Кут повороту коліс, кут розвалу коліс, кут сходження коліс 
Кути повороту рульового колеса  
Кут атаки дискової борони 
Кут повороту колінчастого валу  
Гранично допустимий кут підйому, гранично допустимий кут поперечного 

крену трактора 
Як же визначаються такі кути? 
Сьогодні ми познайомимося із поняттям кута між прямою і площиною, 

кута між площинами. 
 
 
Професія: „Електромонтер ліній електрозвязку” 
Тема: Паралельність прямої і площини 
Лінія електропередач паралельна краю проїжджої частини дороги. Що 

можна сказати про взаємне розміщення площини дороги і цієї лінії 
електропередач? 

 
Тема: Перпендикулярність прямих і площин  
Мотивація вивчення теми. 
Для кріплення ліній електропередач, телефонних ліній використовують 

електроопори, які повинні бути перпендикулярними до поверхні землі. 
Проблема: Чому при встановленні електроопори перевіряють її положення 

з двох сторін?  
На це запитання ми дамо відповідь після вивчення ознаки 

перпендикулярності прямої і площини. 
Записуємо тему уроку: Перпендикулярність прямої і площини. Ознака 

перпендикулярності прямої і площини. 
 
2. Пригадуємо властивості прямих і площин, перпендикулярних між 

собою. 
1) Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, 

то вона перпендикулярна і до другої. 
2) Дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, паралельні. 
Задача 
Потрібно протягнути телефонний дріт від опори, на якій він прикріплений 

на відстані 8м від поверхні землі, до будинку на висоті 20м. Знайдіть довжину 
телефонного дроту, якщо відстань між будинком і стовпом 9м. 

Робимо малюнок і записуємо скорочено умову задачі. 
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АВ⊥ , CD⊥ , то АВІІCD 
Проведемо ВК ⊥ CD.  Тоді  АВ = DК = 8 м, і 
СК = CD - КD = 20 - 8 = 12 (м). 

Далі з  ΔBCК , використовуючи теорему Піфагора 
отримуємо : 

ВС =  мСКВК 1522514481129 2222   
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Професія: „Обліковець бухгалтерського обліку) 
Тема: „Похідна”   
Розв’язування задач і вправ. 
Ми вивчили правила знаходження похідних. Сьогодні  розглянемо, як 

можна застосувати поняття похідної до вашої професії обліковець 
бухгалтерських даних. 

Задача. 
Функція витрат підприємства описується рівнянням К(х) = 2х2 + 3х + 4.  

Визначте граничні витрати, якщо обсяг виробництва становитиме 50 од.;  100 
од.; 150 од.;   

Для розв’язування задачі використаємо формулу  fг.вит. = К'(х) 
fг.вит. = К'(х) = (2х2 + 3х + 4)' = 4х + 3; 
fг.вит. = К'(50)= .2033504 грн  
fг.вит. = К'(100)= .40331004 грн  
fг.вит. = К'(150)= .60331504 грн  
Відповідь. 203грн.; 403грн.; 603грн. 

 
 

Після вивчення теми „Зрізана піраміда” ставимо учням запитання:   
Чи є зрізана піраміда  пірамідою?  
Це дає можливість перевірити засвоєння  означення піраміди. Відповідь 

може прозвучати так : 
 „Я вважаю, що зрізана піраміда не є пірамідою,  
 тому що вона не має вершини, а за означенням … 
 Наприклад, …(можна продемонструвати це на готовому малюнку 

або виконати зображення піраміди з демонстрацією її елементів, порівняти із 
зрізаною)”. 

 Отже, зрізана піраміда не є пірамідою. 
 
Приклад роботи в парах.  
Під час вивчення теми  „Декартові координати в просторі” пропонуємо 

учням записати координати точок, які розміщені на різних координатних прямих 
і площинах, а потім в парі із сусідом по парті називають де розміщені точки, 
записані у іншого.   
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