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Науково-методична проблема школи: 

 Від інноваційного змісту і технологій освіти через 

педагогічну майстерність учителя до формування 

життєвої компетентності особистості 

 

Проблема, над якою працює методичне об’єднання 

вчителів математики, фізики, інформатики: 

Використання інтерактивних методів навчання з метою  

формування життєвої компетентності особистості,  

підвищення ефективності та якості уроку як основної  

форми організації навчально-виховного процесу 

 

Завдання методичного об’єднання вчителів математики, 

фізики, інформатики: 
 

1. Вивчати нормативні документи Міністерства освіти та методичні 

рекомендації щодо викладання математики, фізики, інформатики, новітні 

педагогічні технології. 
2. Використовувати  компетентнісно-діяльний підхід до навчання 

учнів. 
3. Особливу увагу приділити: 
– диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями; 
– застосуванню групових форм в оптимальному поєднанні з 

фронтальними; 
– проведенню додаткової роботи в позаурочний час; 
– раціональному добору системи методів і прийомів активного 

навчання; 
– використанню нових інформаційних технологій, мультимедійних 

засобів навчання у поєднанні з традиційними; 
– проведенню на більш високому рівні роботи зі здібними і 

обдарованими дітьми, які мають інтерес до предмета.  

 

 



Склад методичного об’єднання вчителів математики, 

фізики, інформатики: 

 

 

Голова МО –                                    Богданович О.В. 

 

Члени МО –                                     Рознятовська О.В. 

Юдіна О.О. 

Антоненко О.О. 

 

 

 

 



Богданович Ольга Вікторівна 

 

Ольга Вікторівна закінчила 

Сумський державний педагогічний 

інститут у 1980 році. Стаж її роботи 

становить 31 рік. Вона – вчитель 

вищої кваліфікаційної категорії. 

Нагороджена грамотою відділу освіти (1991р.) та грамотою управління 

освіти і науки Сумської облдержадміністрації (2001р.). 

 

Педагогічне кредо: 

Діти не повинні вивчати ніяких арифметичних правил,  

а самі відкривати їх 

К. Д. Ушинський 

 

Проблема, над якою працює вчитель: 

Активізація розумової діяльності учнів, створення проблемних ситуацій 

на уроках математики середньої ланки 

 

Ольга Вікторівна – має високу науково-теоретичну підготовку, 

досконало володіє методикою викладання математики.  

Використовує сучасні педагогічні технології, особливу увагу 

приділяє активізації розумової діяльності учнів, шляхом створення 

проблемних ситуацій на уроках.  

Уміло спрямовує учнів на шлях пошуку, вчить вирішувати 

проблемні питання, що забезпечує свідоме засвоєння програмового 

матеріалу. Активізує пізнавальну діяльність, проводячи нестандартні 

уроки (лекції, семінари). Її учні – постійні призери Міжнародної 

математичної гри "Кенгуру". 

 

 



Рознятовська Ольга Вікторівна 

 

 

Ольга Вікторівна закінчила 

Глухівський національний 

педагогічний університет у 2010 

році. Вона молодий спеціаліст. 

Стаж роботи – 2,5 роки. 

 

 

 

Педагогічне кредо: 

Математика – це ланцюг понять: випаде одна ланка  

і незрозуміле буде наступне 

Н.К. Крупська  

Проблема, над якою працює вчитель: 

Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження 

інтерактивних технологій навчання на уроках математики 

 

Ольга Вікторівна – перспективний педагог, відзначається 

захопленістю своєю справою. На уроках розвиває пізнавальний інтерес 

учнів до предмету, логічне мислення, просторову уяву, вчить мати 

власний погляд (на розв’язування задач). 

Свою роботу молодий вчитель спрямовує на диференціацію 

навчання, на формування гармонійно розвиненої особистості, на 

використання сучасних інтерактивних форм і методів навчання. 

Ольга Вікторівна на своїх уроках сприяє розвитку ініціативи, 

самостійності, стимулює процес саморозвитку учнів. Відзначається 

загальною культурою, ерудована, тактовна, принципова,  відповідальна. 

  



Юдіна Оксана Олександрівна 

 

Оксана Олександрівна закінчила 

Сумський державний педагогічний 

інститут у 1999 році. Вона – вчитель 

II кваліфікаційної категорії. 

Нагороджена грамотою відділу 

освіти Глухівської міської ради 

(2005 рік). Стаж її роботи – 11 років. 

Педагогічне кредо: 

У житті немає нічого кращого,  

як вивчати й викладати математику 

С.Д. Пуассон  

Проблема, над якою працює вчитель: 

Комп’ютерні засоби навчання в шкільному курсі фізики та 

особливості методики їх використання 

 

Оксана Олександрівна – талановитий педагог, досконало володіє 

методикою викладання предмету. Успішно інтегрує фізику з 

математикою, інформатикою, географією. 

Велику увагу вчитель приділяє методиці використання комп'ютерних 

програм на уроках, навчає учнів створювати презентації своїх проектів. 

Намагається зробити навчальний матеріал цікавим та доступним для 

сприймання, використовує роздатковий матеріал, наочність, 

демонстраційні матеріали та різнорівневі завдання. 

Уроки Оксани Олександрівни мають практичну спрямованість. 

Вчитель постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, значну 

увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Щорічно її учні стають 

призерами II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики; а 

науково-дослідницькі роботи її вихованців - призерами шкільних 

оглядів-конкурсів. 



Антоненко Олена Олександрівна 

 

Олена Олександрівна закінчила 

Глухівський державний педагогічний 

університет у 2004 році. Вона – 

вчитель II кваліфікаційної категорії. 

Стаж її роботи – 8 років. 

 

Педагогічне кредо: 

При вивченні наук приклади корисніші від правил 

І. Ньютон 

 

Проблема, над якою працює вчитель: 

Впровадження INTEL-технологій у процес навчання  

програм Microsoft Office 

 

Олена Олександрівна – талановитий, досвідчений педагог. На 

кожному уроці з максимальною повнотою реалізує свої вміння, створює 

умови для творчого розвитку особистості учня. Активно формує 

інформаційну культуру, інформаційну компетентність учнів, самостійне 

мислення, спроможність отримувати, аналізувати інформацію і 

приймати адекватні рішення , використовувати в практичній діяльності 

нові інформаційні технології, глобальну мережу Інтернет. 

Сприяє розвитку алгоритмічного мислення у школярів, 

підвищенню інтересу до програмування. 

При викладанні предмета використовує інформаційно - 

комунікаційні, інтерактивні, проектні технології, опорні конспекти. 

Залучає учнів до науково-дослідницької роботи. 

 

 



План проведення творчого звіту методичного 

об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики 

№ 

з/п 

День 

тижня 

Назва заходу Клас Вчитель 

1. Пн. 1. Відкриття тижня предметів 

математичного циклу. 

2. Хіт-парад математичних та фізичних 

стінгазет. 

3. Експозиція «Видатні математики та 

фізики». 

4. Свято «Математика – цариця всіх 

наук». 

5. Урок «Магнітна дія струму. Дослід 

Ерстеда.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-А 

 

 

 

 

 

Богданович 

О.В. 

Рознятовська 

О.В. 

Юдіна О.О. 

 

2.  Вт. 1. Розклад кращих учнівських зошитів у 

ряд Фур’є. 

2. Математичний двобій «Квадратний 

корінь. Арифметичний квадратний 

корінь». 

3. «Хрестики-нулики» – математична гра 

для учнів 6-х класів. 

 

 

 

8-А 

 

 

Шульга Л.А. 

 

 

Богданович 

О.В. 

 

3. Ср. 1. Мультимедійний урок «Квадратні 

корені. Перетворення ірраціональних 

виразів». 

2. Конференція «Розвиток уявлень про 

природу світла».  

3. «Математичний бокс» – гра для учнів  

7-х класів. 

4. Слайд-шоу «Цікава математика» для 

учнів 5-х класів. 

 

8-А 

 

 

11 

 

Рознятовська 

О.В. 

 

Юдіна О.О. 

 

Богданович 

О.В. 

Богданович 

О.В. 

Рознятовська 

О.В. 

4.  Чт. 1. «Мандруємо стежинами математики» - 

гра-змагання для учнів 5-х класів.  

 

 

2. Урок «Техніка безпеки при 

 

 

 

 

 

Богданович 

О.В. 

Рознятовська 

О.В. 

9-А,9-Б класи 



користуванні електричними приладами» 

для учнів 1-х класів. 

3. Wiki-технології «Сумські літописи». 

 

 

 

10 

Юдіна О.О. 

 

Антоненко 

О.О. 

5. Пт. 1. Демонстрація домашніх фізичних 

експериментів. 

2. «Математичний інтелектуальний 

марафон» – гра-змагання для учнів 9-10-х 

класів. 

3. Підведення підсумків тижня. 

4. Відзначення переможців і активних 

учасників. 

5. Рейтинг математичних та фізичних 

стінгазет. 

 

10 Юдіна О.О. 

 

Рознятовська 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ht.ua%2Fpub%2F73725.html&ei=OgIdUcyKAsTKswaTqoDgDw&usg=AFQjCNECJRmogswlKZx1Ht3rrt5etckA1A&bvm=bv.42452523,d.Yms


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Свято  

«Математика – 

цариця всіх наук» 
 

 

 

 

 

Підготували  

вчителі математики 

Богданович О.В.,  

Рознятовська О.В. 
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Математику вже навiть задля того  

треба вчити, що вона розум  

до ладу приводить. 

М.В.Ломоносов 

  

Звучить пiсня «Дважды два — четыре». Музика В. Шаїнського, слова 

М.Пляцковського). 

  

1-й ведучий. 

Увага! Увага! 

Послухайте нас! 

Цiкаву новину 

Повідати час. 

2-й ведучий. 

Увага! Увага! 

Не слухайте мимоволi. 

Тиждень науки 

Вiдкривається в школi. 

 
 

 

 

 



1-й ведучий. 

Тиждень казковий, незвичний. 

А зветься він — математичний. 

Хто розум, увагу, винахідливість має, 

Нехай у гостi до нас завітає. 

 2-й ведучий. 

А хто ще не встиг 

Математику полюбити, 

Ми з тим збираємось мiцно дружити. 

Бо поведемо всiх по дорозi до знань: 

Обчислень, задач, мiркувань та рiвнянь. 

1-й ведучий. Дiти, а ви дружите з математикою? 

2-й ведучий.  Як ви думаєте, для чого вона нам потрiбна? 

1-й ведучий. Послухайте iсторiю. Вона трапилася з однією дiвчинкою, 

яка не хотiла вчити математику. 

  

Дiвчинка Оленка математики не знала. 

Хоч в школi вона вчилась, та все вiдставала. 

Домашні уроки не хотiла писати, 

А тільки перерва, то чути: 

«Галинка, дай швидше списати». 

  

Не вчила таблиць, правил не вчила, 

А все сміялась та хихотіла. 

Не вміла додати, помножить не вміла, 

Бо з математикою вона не дружила. 

  

Сором було їй іти в магазин, 

Бо продавці усі знали, 

Що Оленка – ледача, невміла – 

Навіть грошей рахувати не вміла. 

  

2-й ведучий. Діти, а з вами такого не бувало? 

1-й ведучий. Ой, хтось до нас іде в гості. Ви здогадалися, хто це? 

2-й ведучий. Так, правильно. Це Знайко та Незнайко. 

1-й ведучий. Знайку, Незнайку! Чого це ви прийшли до дітей? 

Знайко. Я прийшов зі своїм другом Незнайком, щоб ви його 

переконали в тому, що треба вивчати математику, бо він нізащо цього робити 

не хоче. 



 
2-й ведучий. Незнайку, чому ти не хочеш вчити математику? 

Незнайко. А навіщо вона мені? Без цих знань можна і обійтися. 

1-й ведучий. Діти, а давайте зараз разом з Незнайком переконаємось, 

чи потрібно вчити математику чи ні. 

2-й ведучий. Незнайко, уяви, що тобі терміново треба до магазину. А 

до магазину можна пройти навпростець або через міст. Навпростець відстань 

від твого будинку до магазину 30м, а через міст 20м, а потім ще 40м. Який 

шлях буде коротший? 

Незнайко. Звичайно, що через міст, бо там дорога краща, і цікавіше 

йти. 

1-й ведучий. Діти, а як думаєте ви? 

Знайко. Бачиш, Незнайку, ти помилився, бо треба було додати числа 20 

і 40. І порівняти цю суму з числом 30. А додавати ти не вмієш. 

2-й ведучий. Незнайку, а спробуй дати відповіді на такі питання: 

Скільки ніг у карася? 

Незнайко. Та, звісно , що дві, бо у мене їх також дві. 

1-й ведучий. Діти, а як ви думаєте? 

2-й ведучий. Скільки крил у поросяти? 



Незнайко. У пташки два крила, а у поросяти чотири. Так швидше і 

вище можна злетіти. 

1-й ведучий. Діти, а що на це ви скажете Незнайку? 

2-й ведучий. Скільки лап у індика? 

Незнайко. Мабуть дві. 

1-й ведучий. Діти, а як би ви відповіли на це запитання? 

2-й ведучий. Скільки гребенів у гусеняти? 

Незнайко. Це я вже точно знаю: один гребінь. 

1-й ведучий. Діти, це правда? 

 

Знайко. Бачиш, Незнайку, весь час ти помилявся. А все тому, що не 

вчиш математику. 

2-й ведучий.  Незнайку, то ти переконався, що математичні знання 

дуже всiм необхідні. 

Незнайко. Не дуже я й переконався, бо на всi запитання відповідав сам. 

Нехай тепер дiти відовiдають, а я послухаю, чи правду вони говорять. 

1-й ведучий. Ну що ж, дiти, переконаємо Незнайка, що ми добре знаємо 

математику. 

2-й ведучий.  Отже, подумаємо над такими запитаннями. 

Півень на базар ходив, 

50 кептарикiв купив. 

Вдягся сам, вдяглася квочка, 

Сiм синів вдяглись, три дочки. 

Решту кептариків одягли журавлики. 

Скiльки ж кептариків одягли журавлики? (38) 



1-й ведучий.  Назвати 5 днiв підряд, не називаючи нi чисел мiсяця, нi 

днів тижня. (Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра). 

2-й ведучий.  У дитячому садку обiдало 10 дітей. Няня принесла один 

десяток яблук. Чи вистачить кожнiй дитинi по одному яблуку? (Так). 

1-й ведучий.  Гриць з бабусею пiшли в магазин. Бабуся купила 1 

кг цибулi, 2кг моркви i 3 кг капусти. Які овочi може нести Гриць, якщо 

бабуся дозволяє йому пiднiмати не бiльше 4 кг?(Капусту i цибулю або моркву 

i цибулю). 

2-й ведучий. У дiвчинки було 4 копiйки. Якi монети могли бути в 

дiвчинки? (1 к., 1 к., 1к., 1 к.; 1 к., 1 к., 2 к.; 2 к., 2 к.). 

1-й ведучий.  Ну що, Незнайку, побачив, що діти на всi запитання дали 

правильнi вiдповідi, а все тому, що вони ходять в школу i вчать математику. 

Знайко. Ну що, друже, переконався, що треба вчити математику. 

Незнайко. Тепер переконався. Обiцяю, що теж буду я вчити. Я буду 

старатися. 

2-й ведучий.  Дiти, до нас знову хтось іде у гостi. 

(З’являється Математика — дівчина у розкiшній, гарнiй сукнi, а на 

головi — корона). 

Я — Математика, всiх наук цариця. 

Я ваша вiрна помiчниця 

Хоч суворою буваю, 

Та усе на свiтi знаю. 

Що помножить, як вiднять, 

Подiлити як, додать. 

У цьому всьому я лад знайду 

І не дам потрапити в біду. 

Нехай голос мiй далеко лине: 

Вивчайте, вивчайте, вивчайте мене! 



 
 

Я чула всю вашу розмову i вирішила до вас завітати. Приємно, що дiти 

дуже добре мене знають, i навiть сьогоднi в цьому переконався Незнайко. Я 

хочу вас усiх запросити до мене в гостi, i тому вручаю вам запрошення. 

(Математика вручає старостам кожного класу листівки-запрошення, 

у яких зазначено час проведення певного заходу). 

Математика.  Дiти, то ви прийдете до мене? 

Я кажу усiм до побачення, тому що ще поспішаю не в одну 

школу завітати. 

1-й ведучий.  І ми прощаємося з вами. До нових зустрiчей! 
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       Ведучий. Сьогодні ми з вами проведемо цікаву гру : « Хрестики» і           

«Нулики». Я думаю, що в залі не знайдеться людини, яка б не захоплювалась 

цією грою з дитинства. Вона проста і цікава. Команди будуть ходити по черзі. Та 

команда, яка набере 3 нулики або 3 хрестики по діагоналі, вертикалі чи 

горизонталі, одержує перемогу. 

Кожен квадрат означає певне завдання, пов’язане з математикою. 

Квадрат №1 – представлення команд 

                 №2 – « Ребус» - розгадати ребус 

                 №3 – Математична естафета (учні на швидкість та правильність  

розв’язують приклади) 

                 №4 – Музичний  ( заспівати пісню, в якій зустрічаються числа) 

                  №5 – Ігровий  ( порахувати геометричні  фігури) 

                  №6 – Гумореска  ( розказати або інсценізувати гумореску на 

математичну  тематику) 

                  №7 – Буква « К»  ( назвати математичні терміни, поняття, які 

починаються з букви К ) 

                   №8 – На цирковій арені  ( учні повинні показати раніше підготовлені 

математичні фокуси)     

                    №9 – Літературний   (учні повинні назвати приказки, прислів’я, що 

містять числа ) 

 

Ведучий .       Судити цю гру буде журі в складі  ……………………… 

                                                                                …………………………… 

                                                                                 …………………………. 

Кожен член журі має картку з малюнком  хрестика і нулика. По закінченню 

конкурсу він піднімає картку із позначенням тієї команди, виступ якої йому 

більше сподобався. Перемагає та команда, яка отримала більше карток.  

 А зараз познайомимось із капітанами команд, визначимо, яка команда першою 

розпочне гру.  

    ( Капітани беруть участь у жеребкуванні )  



 

Ведучий.    І так команда « Х» вибирає квадрат із завданням  №1 – 

представлення команд. Ви повинні захистити назву своєї команди у вигляді 

музичної композиції.  

                            ( Виступають обидві команди ) 

 Журі підводить підсумки. Перемогу одержала команда  …. 

Продовжує гру команда « О»  і вибирає квадрат №2 – « Ребус». Команди 

одержують ребуси. Яка з них швидше і правильно їх розгадає, одержує перемогу. 

Слово надається журі. Переможець – команда… 



 

 

 

-  Наступний хід за командою…Вони вибирають квадрат №3- 

математична естафета. На папері для обох команд заготовлено 10 нескладних 

однакових прикладів та задач. Кожен учасник повинен підбігти до столу, 

розв’язати завдання і повернутись назад. Виграє та команда , яка швидше і 

правильно виконає обчислення . 



- І так перемогу отримує команда…. 

 

-  А зараз завдання вибирає команда… 

Квадрат №4 – музичний. Обидві команди по черзі повинні заспівати пісню, в якій 

зустрічаються числа. Члени журі оцінили ваші виступи і по результатах 

перемогла команда… 

 

- Квадрат №5 – ігровий. Порахувати на швидкість кількість 

геометричних фігур, зображених на папері. 

 

- Квадрат №6 – гумореска. Учасники команд повинні розказати або 

інсценізувати гумореску на математичну тематику. 

 

-  Квадрат №7 – буква « К». Члени команд за 1 хв згадують і записують 

на папері назви математичних термінів і понять. Виграє та команда, яка назве їх 

більше. 



 

- Квадра №8 – на цирковій арені. Це домашнє завдання. Учні готують 

математичний фокус і показують його глядачам. 

 

- Квадрат №9 – літературний. Учні по черзі називають приказки та 

прислів’я, які містять числа.  

 

Виграла команда …… 
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Тема. Квадратні корені. Перетворення ірраціональних виразів 

Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів про квадратні   

                       корені, закріпити навички тотожних перетворень       

                       ірраціональних виразів; 

                       розвивати логічне мислення, пам’ять, культуру математичних    

                       записів, пізнавальний інтерес до історії математики, вміння   

                       користуватися мультимедійними засобами; 

                       виховувати працьовитість та позитивне ставлення до   

                      навчання. 

Тип уроку:  узагальнення та систематизація знань. 

Обладнання: мультимедійний проектор, презентація уроку «Квадратні  

корені. Перетворення ірраціональних виразів». 

 

ХІД УРОКУ 

Мало мати хороший розум,  

головне добре його застосовувати. 

Рене Декарт 

 

I. Повторення теоретичного матеріалу 

Закінчи речення: 

 Арифметичним квадратним коренем з числа а, називається… 

 Арифметичним квадратним коренем з добутку… 

 Арифметичним квадратним коренем з частки… 

 Арифметичним квадратним коренем з степеня… 

 Щоб звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу, необхідно… 

II. Усні вправи 

• Обчислити: 

√      ;   √         ;   √    ;   √         ; 

√ 
 

 
;     √

   

  
;   √ 

 

  
 ;   √

   

   
.        

 



• Замініть вираз тотожно рівним: 

(√  )
 
;  (√   )

 
;  (√ )

 
;  (√   )

 
; 

√  ;   √  ;  √   ;  √  . 

 

III. Розв'язування вправ 

1) Винести множник з-під знака кореня: 

√  ;  √  ;   √   ;  √   . 

2) Внести множник під знак кореня: 

 √ ;   √ ;   √  ;   √ .   

3) Розкласти на множники: 

√  √ ;    √ ;    √ ;  √   √ .   

4) Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу:  

 

√ 
;   

  

 √   
;   

  

 √ 
;   

  

√   √ 
.  

5) Виконайте дії: 

(√   √  )√ ;   (  √ )(  √ );   (   √ )
 
.       



6) Скоротити дріб: 

     

  √  
;   
   √  

√   √ 
. 

 

 

IV. Історія математичних позначень «Квадратний корінь,  радикал» 

Як виник знак? 

Знак кореня виник від латинської букви  r (radix – корінь).Звідси пішов 

термін “радикал”, яким називають знак кореня.  

Давній спосіб запису 

r (a + b) 

Вперше таке позначення застосував німецький математик Томас (Крістоф) 

Рудольф у 1525 році.  

Надалі стали використовувати знак V, а над підкореневим виразом    

писали горизонтальну риску.    



Далі знак V і риска були поєднані. Сполучив знак кореня з горизонтальною 

рискою Рене Декарт  лише у 1637 році.  

Знак радикала застосовував і Франсуа Вієт (1540-1603 рр.).  Його вважають  

 

творцем алгебраїчних формул і називають “батьком” алгебри. 

Герон Александрійський (I ст. н.е. )Запропонував метод наближеного 

обчислення квадратного кореня.  

 

V. Підсумки уроку  

        Самостійна робота 

Варіант 1 

1. (2б.) Знайдіть значення виразу: 

1) √  ;   2) √    ;   3) √    ;   4) √
  

   
;   5)  √ 

  

  
. 

2. (4б.) Спростіть вираз: 

1) √    √    √   ; 

2) √   √   √   . 

3. (4б.) Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу: 

   

√      
  

Варіант 2 

1. (2б.) Знайдіть значення виразу: 

1) √  ;   2) √    ;   3) √    ;   4) √
  

   
;   5)  √ 

 

 
. 

2. (4б.) Спростіть вираз: 

 

1) √    √     √   ; 

2) √   √    √   . 

3. (4б.) Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу: 

   

√     
  

 



VI. Домашнє завдання 

1) Повторити § 18 ст. 111 за підручником Істер О.С. 

2) Виконати № 88, 92, 99 ст.22-24 із збірника задач Мерзляк А.Г.  
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Мета: Повторити теоретичний матеріал з математики, виконувати різні 

види завдань, обчислювати, порівнювати, давати відповіді на запитання по 

темі, застосовувати набуті вміння та навички щодо вирішення проблеми, 

розвивати уміння аналізувати, пояснювати, логічно мислити, переходити на 

математичну мову, висловлювати думку, застосовувати досвід під час 

виконання практичних завдань, пов’язувати приклади із життєвими 

ситуаціями, виховувати уважність, активність, організованість, 

колективність, зацікавленість.  

 

 Хід проведення заходу: 

 

 І. Організаційний момент 

    Правила гри: 

 Проводиться бій за титул чемпіонів школи за версією MATH серед 

команд класів. Дві команди беруть участь у змаганнях у складі 6 чоловік. 

 Журі: вчителі, учні 11 класу. 

 Гра складається з 12 раундів. 

 

ІІ. Конкурсна частина 

 Представлення команд та їх капітанів. 

 

Перший раунд “Розминка” 

Кожній команді задається однакова кількість запитань по 1 балу за 

кожну правильну відповідь 

 

 Запитання І команді: 

1. Чому дорівнює 3
4
 ? 

2. Як називається прилад для вимірювання кутів? 

3. Як називається дріб, чисельник якого більший за знаменник? 

4. Яке є найменше натуральне число? 

5. Який третій місяць літніх канікул? 

6. Цифровий знак для позначення відсутності. 

7. Яке є найменше двоцифрове число? 

8. Наука, що вивчає властивості геометричних фігур. 

9. Дві прямі, що не перетинаються. 



 
Запитання ІІ команді:  

1. Чому дорівнює сума суміжних кутів? 

2. Чому дорівнює число П? 

3. Скільки разів за рік встає сонце? 

 

4. Твердження, яке не треба доводити. 

5. Який перший місяць зими? 

6. Символ, який означає суму. 

7. Яким приладом вимірюється довжина відрізка? 

8. Яке є найбільше двоцифрове число? 

9. Наука, що вивчає рівняння. 

 

Другий раунд “Тема” 

Команда  по черзі обирає тему, з циклу якої будуть задаватися  по 1 

запитанню. 

Правильна відповідь – 1 бал. 

   Теми на вибір: 

- Звичайні дроби; 

- Кути; 

- Геометричні фігури; 

- Рівняння; 

- Формули. 

  



 
Запитання по темі “ Звичайні дроби”: 

1) Як називається число під рискою дробу? 

2) Який дріб називається неправильним? 

3) Що більше: 1/2 чи 1/3 ? 

4) Правило додавання звичайних дробів з різними знаменниками. 

5) Який дріб не існує: 0/5 чи 5/0 ? Чому? 

6) Скільки цілих у дробі 9/2? 

Запитання по темі “Кути”: 

1) Яка градусна міра розгорнутого кута? 

2) Які кути називаються суміжними? 

3) Чи може трикутник мати два тупих кути? 

4) Який кут утворюється при перетині двох перпендикулярних 

прямих? 

5) Як називається трикутник, у якого всі кути рівні? 

6) Яким приладом можна побудувати кут певної градусної міри? 

 

 

 



Запитання по темі “Геометричні фігури”: 

1) Яка фігура має три кути і три сторони? 

2) Що таке прямокутник? 

3) Які є найпростіші геометричні фігури? 

4) Як називається трикутник, у якому дві сторони рівні? 

5) Що таке промінь? 

6) Основні властивості квадрата? 

 

Запитання по темі “Рівняння”: 

1) Що таке рівняння? 

2) Як знайти невідомий множник? 

3) Як називається результат при відніманні? 

4) Скільки розв’язків у рівнянні 3х=15 і які? 

5) Як переносити вирази із однієї частини рівняння в іншу? 

6) Що називається коренем рівняння? 

Запитання по темі “Формули”: 

1) Як знайти відстань, якщо відома швидкість і час? 

2) Як називається формула (а +b)
2 
і чому вона дорівнює? 

3) Сформулюйте формулу різниці квадратів. 

4) Які вирази називаються подібними? 

5) Як помножити степені з однаковою основою а
m
*а

n
? 

6) Як відкрити дужки, перед якими стоїть знак “ – “? 

  

Третій раунд “Точка зору” 

 Конкурс ораторів із кожної команди. Висловити думку за 1 хвилину 

стосовно проблеми: Чому треба вивчати математику? Максимальна 

кількість балів – 5. 

 

Четвертий раунд “ “ Таланти” 

Кожна команда представляє номер художньої самодіяльності, 

пов’язаний з математикою. Максимальна кількість балів – 5. 



 
 

 

 
 

П’ятий раунд “ Окомір” 

 Команди без допомоги вимірювальних приладів записують відповіді 

на задачі. Найближча до правильної відповідь – 1 бал. 

 1. Який діаметр монети номіналом 1 копійка? 

 2. Яку швидкість може розвити сокіл, коли летить на здобич? 

 3. Найморозостійкіші птахи – качки та гуси. Яку найнижчу 

температуру вони можуть витримати? 



 4. Немовля кита дуже полюбляє материнське молоко. Скільки літрів 

його він випиває протягом доби? 

 5. Найдужчий щодо власної маси є жук-носоріг. Який найбільший 

“вантаж” він може тягти? 

 6. Скільки сторінок у підручникові “Погорєлов О.В. Геометрія: 

Планіметрія.7-9 класи”? 

 7. Скільки важить серце дорослої людини? 

    8. Скільки вікон на передньому плані школи? 

         9. Скільки сходинок між 1 та 2 поверхом школи? 

        10.Скільки метрів складає ширина класної кімнати? 

 

Шостий раунд “Практикум” 

Практичне завдання командам. Правильна відповідь – 2 бали. 

 

 Сергій склав аркуш паперу 5 разів. Потім він вирізав дірку та 

розгорнув його. Скільки дірок у розгорнутому аркуші? 

 

Сьомий раунд “Художники” 

 Один із представників команди виходить до дошки і обома руками 

одночасно малює коло і трикутник, коло і квадрат. 

 Команда на місцях малює малюнок лише за допомогою цифр. 

 Максимальна кількість балів – 5. 

 



Восьмий раунд “ Аукціон” 

Команди по черзі називають математичні терміни, які починаються на  

літеру: 

          П-_______   

          Д-_______ 

          К-_______ 

        Проводиться аукціон прислів’їв, приказок, пісень. Складаються 

ребуси, що зашифровують математичний термін. 

Максимальна кількість балів – 5. 

 

Дев’ятий раунд “Показуха” 

 Показати за допомогою жестів слова – математичні терміни. 

1-       відрізок; 

2-       трикутник; 

3-       пряма; 

4-       радіус; 

5-       квадрат; 

6-       кут; 

7-       невідоме (змінна); 

8-       промінь; 

9-       ділення; 

10- дріб; 

11- паралелепіпед; 

12- циліндр. 

  За кожне правильно відгадане слово – 1 балів. 

 

Десятий раунд “Дуель” 

 Запитання : 

1. Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг. Скільки він буде важити, 

якщо стане на дві ноги? 

2. У родині у кожного з шести братів є по сестрі. Скільки дітей у цій 

родині? 

3. Цеглина важить 2 кг. І ще пів цеглини. Скільки важить вся цеглина? 

4. Чому дорівнює “чортова дюжина”? 

5. У лісі назбирали 5 склянок суниць. Суниці з 4 склянок переробили 

на варення. Скільки склянок залишилося? 

6. Що ділить кут навпіл? 

7. Якщо о 12 годині ночі іде дощ, то чи можна чекати, що через 72 

години буде сонячна погода? 

 



8. З одного гнізда вилетіло 3 ластівки. Коли вони будуть в одній 

площині? 

9. Чому дорівнює 2
5
? 

10. Якщо на кут 40
о
 дивитися в лупу з чотирикратним збільшенням, 

то який кут побачимо? 

11. Периметр квадрата 32. Яка площа цього квадрата? 

12. Яка сума всіх цифр десяткової системи числення? 

13. Возом їхали два батька і два сина. Скільки їх було? 

14. Шість ніг без копит, ходить, а не стукотить, літає, а не птиця, 

може догори ногами вчепиться. 

15. Хто трьома зубами сіно їсть? 

16. Суперник нолика? 

17. Півтори рибини коштує 1,5 грн. Скільки коштує 5 рибин? 

18. Скільки років спав Ілля Муромець? 

19. Градусна міра розгорнутого кута? 

20. Старовинна міра ваги? 

21. Рівність зі змінною? 

22. Трикутний платок? 

23. Скільки музикантів у квартеті? 

24. Дуже поганий бал? 

25. Сума всіх сторін? 

 

Кожна правильна відповідь на запитання – 1 бал. 

 

ІІІ. Підведення підсумку двобою. 

 

Поздоровлення переможців та присвоєння титулу. 
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Мета: 

1. Підвищувати пізнавальну активність учнів. 

2. Розвивати увагу, мислення, пам’ять, уяву, логіку,  культуру мислення. 

3. Виховувати інтерес до математики. 

4. Розширювати математичний кругозір і творчі здібності учнів. 

Обладнання: проектор, анімація «Історична мозаїка в математиці», 

презентація, секундомір, сірники, математичні газети і листівки. 

Команди готують газети і презентації про вченого математика, 

вболівальники – плакати на підтримку. 

План заходу: 

1. Вступна частина 

2. Конкурс «Знайомство» 

3. Конкурс «Розминка» 

4. Конкурс «Мандруємо в Римську імперію» 

5. Конкурс «Все може цифра 5» 

6. Конкурс вболівальників 

7. Конкурс «Найшвидший» 

8. Конкурс «Зустріч з історією» 

9. Слово журі. 

Вступна частина 

Ведуча1: - Добрий день любі діти і наші гості! Сьогодні ми поринемо в 

глибоку давнину і познайомимось з великими математиками. 

Ведуча2: - Сьогодні тут звучатимуть самі незвичайні, найлогічніші, 

найзаплутаніші, словом найвеселіші питання. І хай на нашому святі 

панують  Ерудиція, дотепність і гумор!  

Я всім представлю команди, їх у нас дві: 5-А і 5-Б класи. Запрошуємо 

команди на сцену. 

Ведуча1: - Перед початком гри для винесення справедливого рішення і 

чіткого дотримання регламенту представимо наше журі. До журі 

запрошуються… 

 



Конкурс «Знайомство» (максимум 5 балів) 

Ведуча1: Оголошуємо конкурс №1 

Кожна команда підготувала назву, емблему та девіз своєї команди. На 

сцену запрошуємо команди. 

 

Конкурс "Розминка" (правильна відповідь 1 бал) 

Ведуча2: Оголошуємо конкурс №2 

 Відповідають команди по черзі: 

1 команда: 

1. Нижня частина дробу? (знаменник) 

2. Які геометричні фігури дружать з сонцем? (промені) 

3. Які діагоналі квадрата? (рівні) 

4. Що ставлять в журналі? (оцінки) 

5. Що використовують при рахунку ? (цифри) 

6. Плюсик без палички ? (мінус) 

7. Неприємна шкільна оцінка? (два) 

8. Числа, що вживаються при рахунку предметів? (натуральні)  

9.  Як називається результат складання ? (сума) 

10. Скільки хвилин в одній годині? (60) 

11. Третій місяць літніх канікул? (серпень) 

12. Скільки років спав Ілля Муромець? (33 роки) 

2 команда 

1. Пара коней пробігла 30 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? (30 

км.) 

2. Верхня частина дробу? (чисельник) 

3. Яку математичну фігуру прикрашають діамантами? (кільце) 

4. Сума всіх сторін прямокутника - це? (периметр) 

5. Як називається прилад для виміру відрізків? (лінійка) 

6. Знак складання? (плюс) 

7. Найменше натуральне число? (1) 

8. Як називається результат множення (добуток) 



9. Скільки грам в 1 кілограмі (1000) 

10. Скільки козенят було у багатодітної кози? (7) 

11. Скільки яєць можна з'їсти натщесерце? (одне) 

12. Форма футбольного м'яча? (куля) 

 

 

Конкурс «Мандруємо в Римську імперію» (максимум  3 бали) 

Ведуча1: Оголошуємо конкурс №3.  

Презентація. 

 В основі римської нумерації всього 7 літер, які означають:  

І — 1, V — 5,  Х — 10, L —50, С — 100, D — 500, М — 1000. 

Решта натуральних чисел утворюються шляхом додавання i віднiмання 

основних знакiв. Яким чином? 

Коли менша цифра стоїть справа вiд бiльшої, то вона додається: ХI – це  

10 + 1, тобто 11, LХ — це 50+10, тобто 60. Менша цифра, яка стоїть 

злiва від бiльшої - вiднімається: IХ – це 10 – 1, тобто 9, ХL – це 50 – 10, 

тобто 40. 

Одна й та сама цифра може повторюватись не бiльше, як тричi: ІІІ – 1 + 

1 + 1 = 3, VІІІ – 5 + 1 + 1 + 1 = 8. 



Приклади з римською нумерацією.  

Приклад.  У даній неправильній рівності необхідно перекласти один 

сірник, щоб рівність стала правильною: VIII + IV = XVII. 

Відповідь: VIII + IX = XVII. 

1.У даній неправильній рівності необхідно перекласти один сірник, щоб 

рівність стала правильною: VI – IV = IX. 

Відповідь: Можливі два варіанти: V + IV = IX або VI + IV = X. 

2. У даній неправильній рівності необхідно перекласти один сірник, щоб 

рівність стала правильною: X – IX = VI. 

Відповідь: XI – IX = II. 

 

Конкурс «Все може цифра 5» 

За допомогою цифри 5 записати числа: 26, 24, 20, 12, 7, 2. 

Наприклад 4 = 5 – 5 : 5 

Правильні розв’язання:  

26 = 5 х 5 + 5: 5    

24 = 5 х 5 - 5: 5  

20 = 5 х 5 – 5 

12 = 55: 5 + 5 : 5 

7 = (5 + 5): 5 + 5 

2 = (5 + 5): 5 

 

Ведуча1: Оголошуємо конкурс №5. 

Під час підготовки вболівальники відповідають на питання і 

одержують додаткові бали для своєї команди: 

1) В одній сім’ї два батьки та два сина. Скільки всього людей? (троє) 

2) В якому числі стільки цифр, скільки й букв? (сто) 

3) У семі братів по одній сестричці. Скільки всіх сестер? (одна) 

4) У кошику 3 яблука. Як поділити їх між трьома хлопчиками так, щоб 

одне яблуко залишилося у кошику? (Один бере кошик разом із яблуком.) 



5) У мішку 100 кг зерна. Як поділити це зерно на дві частини, щоб в 

одній було на 20 кг більше, ніж у другій? (40 кг і 60 кг) 

6) 3 куриці за 3 дні знесуть 3 яйця. Скільки яєць знесуть 6 курок за 6 

днів? (6 яєць) 

7) Гарбуз важить 2 кг і ще 2/3 гарбуза. Яка маса всього гарбуза? (2 кг) 

8) По стеблину рослини, висота якої 1м лізе гусінь. За день вона 

піднімається на 4дм, а за ніч опускається на 2 дм. На який день гусінь 

буде на вершині?(На четвертий день.) 

9) Цеглина важить 2кг і ще пів цеглини. Скільки важить цеглина? (2 кг) 

Підведення підсумку конкурсу №3,4. 

 

Конкурс "Найшвидший" (3 бали, 2 бали, 1 бал) 

Ведуча2: Оголошуємо конкурс №5. 

На табло ви бачите цифри від 2 до 43. Розташовані вони уперемішку. 

Вам потрібно порахувати їх від 2 до 43 і при цьому знаходити цифри на 

табло і показати указкою. (Роботу кожної команди фіксує журі на 

секундомірі.) 
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Конкурс «Зустріч з історією» (7 балів) 

Кожна команда розв’язує анімовану задачу 

Задача №1 «Про посланців» 

Послано чоловіка з Москви до Вологди, і велено йому проходити кожен 

день по 40 верст. На наступний день наздогін йому посланий другий 

чоловік, і наказано йому робити  день по 45 верст. На який день другий 

посланець наздожене першого?  

Відповідь: за 8 днів посланець наздожене першого. 

Задача №2 «Про спадщину» 

Задача з азбуки Л.М. Толстого.  

П’ятеро братів розділили між собою спадщину батька порівну. У 

спадщині було три будинки. Три будинки не можна було ділити, їх взяли 

старші брати. Кожен із старших заплатив по 800 рублів меншим. Менші 

розділили ці гроші між собою, і тоді у всіх п’яти братів стало порівну. 

Скільки коштували будинки?  

Відповідь:2000 рублів коштував будинок. 

 

Бліц-турнір на швидкість (по 5 балів кожний тур) 

І тур. В період Російської централізованої держави, з кінця XV ст. 

починає застосовуватися нова міра довжини – аршин. Аршин ділився на 

4 чверті, кожна чверть на 4 вершки.  

Запитання: приказка “від горшка два вершки” відома всім. А 

скільки сантиметрів входило у два вершки? (9 см.) 

ІІ тур. Який мінімальний час потрібний, щоб підсмажити 3 

шматочки хліба, якщо на сковорідці поміщаються тільки два, а для 

підсмажування однієї сторони потрібна 1 хв. (3 хв.) 

ІІІ тур. Видатного німецького математика К.Гауса сучасники 

називали «королем математики». Ще в ранньому дитинстві він проявив 

неабиякі математичні здібності. Розповідають, що в початковій школі, де 

вчився Гаус, учитель, щоб зайняти клас на тривалий час, дав завдання – 

обчислити суму всіх чисел від 1 до 100. Маленький Гаус відповів на 



запитання майже миттєво, чим неймовірно здивував усіх і насамперед 

учителя. 

Запитання: Могли б ви усно розв'язати задачу про знаходження 

суми зазначених вище чисел? Чому дорівнює ця сума? (5050) 

Підбиття підсумків. Нагородження. 

Журі оголошує бали і яка команда перемогла. 

 

 

 

Ведуча1.Ми прощаємося з вами, але не з математикою.  

Ведуча2. Математика настільки важлива і потрібна людям, що її ви 

будете вивчати ще не один рік. Бажаю вам успіхів на цьому довгому і 

цікавому шляху! 
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Web 2.0 або WIKI- технології у сучасній шкільній освіті. 

«Сумські літописи» як приклад WIKI- технології. 

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів з публікації документа у 

середовищі для спільної роботи з документами;  

 удосконалити практичні вміння працювати з он-лайн документами;  

 розвивати навички працювати у колективі;  

сприяти формуванню в учнів здатності самостійно виконувати завдання та 

відповідати за результат своєї праці. 

Хід заходу: 

1. Організаційна частина 

Потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. 

З'являються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання 

різноманітних інтерактивних технології вже не тільки дань моді, а й серйозна 

конкурентна перевага. 

У 2005 виникло поняття Web 2.0. 

Спробуємо з’ясувати що саме розуміють під цим поняттям та як саме можна 

використати можливості Web 2.0 у сучасному житті. 

Web 2.0 — друге покоління мережних сервісів, що останнім часом стали 

основою розвитку мережі Інтернет.  

Термін Web 2.0 було запроваджено у 2004 видавництвом та комерційним 

організатором серії конференцій під назвою «Web 2.0», — МедіаЛайв  для 

означення сукупності прогресивних тенденцій у розвитку веб-технологій .  

Принциповою відмінністю технології Web 2.0 є те, що її використання дає 

змогу не лише переглядати веб-ресурси мережі, а й завантажувати власні, 

здійснювати обмін цими ресурсами з іншими користувачами, діяти спільно з 

метою їхнього накопичення, брати участь в обговореннях та ін.  

Сьогодні термін Web 2.0 швидше означає не стільки сукупність певних 

конкретних технологій, а філософію представлення інформації у веб-

орієнтованому середовищі та побудову інформаційних відношень.    

Технології Web 2.0 справедливо називають соціальними сервісами мережі 

Інтернет, оскільки їх використання зазвичай здійснюється спільно в межах 



відповідної групи користувачів. Групи користувачів можуть утворювати цілі 

мережні співтовариства, які об’єднують свої зусилля для досягнення відповідної 

мети. Це перш за все такі  соціальні сервіси: 

створення блогів (веб-журналів) та сайтів; 

вікі-енциклопедїї; 

соціальні пошукові системи; 

зберігання мультимедійних веб-ресурсів; 

зберіганя закладинок 

Варто зауважити, що використання соціальних сервісів web  2.0 не є 

складним процесом, оскільки не вимагає знань мови програмування або умінь 

створювати html-сторінки. Простота і зручність використання соціальних сервісів 

дає змогу економити час і не витрачати його на довгі пояснення технології 

функціонування веб-систем.  

 

Термін Вікі може також стосуватися спільного програмного забезпечення 

(collaborative software), яке створюється для створення такого сайту. 

Слово вікі походить з гавайської мови й означає «хуткий» або «швидкий». 

А зараз розглянемо саму історію створення веб-технологій. (Доповідь учня) 

Першим вікі став Portland Pattern Repository, створений Вордом Канінгемом  



(Ward Cunningham) у 1995 році. Канінгем вигадав і назву «вікі», і концепцію — і 

сам створив перше втілення системи вікі. Як було згадано вище, дехто 

дотримуються думки, що тільки перший вікі слід називати Вікі (з великої літери) 

або ж ВікіВікіВеб (WikiWikiWeb). Вікі Ворда Канінгема залишається одним з 

найпопулярніших вікі-сайтів. 

Канінгем узяв термін вікі від «вікі вікі», тобто «хутких» автобусиків, що 

функціонували в аеропорту Гонолулу. Вікі вікі — це було перше гавайське слово, 

яке Канінгем вивчив під час першого відвідання островів, коли працівник 

аеропорту сказав йому їхати з одного терміналу в інший автобусом вікі-вікі. 

За словами самого Канінгема, «Я обрав термін вікі-вікі, щоб замінити надто 

хутку думку назвати цю штуку „хуткою мережею“.» 

Наприкінці 20 століття, вікі-сайти все більше визнаються як перспективний 

шлях розвитку приватних і публічних баз знань, і саме цей потенціал надихнув 

засновників енциклопедичного проекту Nupedia — Джимбо Вейлза (Jimbo Wales) 

та Ларрі Сенгера (Larry Sanger) — до використання технології вікі як основи 

електронної енциклопедії: так у січні 2001 року було створено енциклопедію 21 

століття — «Wikipedia». Спочатку вона працювала на базі програмного 

забезпечення UseMod, але потім перейшла на власну відкриту базу кодів 

Mediawiki, яку тепер перебрали багато інших вікі. 

Сьогодні Вікіпедія, а також окремо її англійська частина — найбільший вікі-

портал у світі. Друге місце займає німецька версія. А от четвертим завбільшки 

свого часу була вікі Susning.nu (закрита в 2009 році) база даних шведською 

мовою, що використовує програмне забезпечення UseMod. Всеохопна природа 

Вікіпедії стала значущим чинником її росту, тоді як багато інших вікі є 

високоспеціалізованими. Дехто пов'язує швидке зростання Вікіпедії з рішенням 

не використовувати CamelCase. У будь-якому разі, те, що вона є найбільшим вікі, 

призвела до того, що часом на неї посилаються як на Материнську вікі на менших 

вікі, спеціалізованих за темами. 

Дякую __________. 

А зараз я хочу зауважити, що не зважаючи на вже відмічені мною переваги 

веб 2.0 має і недоліки. Перш за все це можливість внесення неправдивої або 



хибної інформації користувачем. Але найбільше шкоди сервісу завдає вандалізм. 

_____________ розкажи, будь-ласка про це.  

 

 

 

Відкрита філософія більшості вікі — дозволяти будь-кому змінювати вміст 

— не гарантує, що наміри таких редакторів завжди добрі. Більшість публічних 

вікі уникають обов'язкових реєстраційних процедур. Однак багато з найбільших 

вікі-систем (включно з MediaWiki, MoinMoin, UseModWiki та TWiki) мають певні 

методи з обмеження доступу до написання тексту. Деякі вікі-системи дають 

можливість забороняти редагування певним індивідуальним користувачам, чого 

можна досягти, блокуючи конкретні Ай-Пі адреси або імена користувачів, якщо 



вони відомі. Правда, з цим бувають і певні технічні проблеми. Загальним 

способом захисту від настирливих «вандалів» є просто дозволити їм зіпсувати 

стільки сторінок, скільки ті бажають, знаючи, що ці сторінки легко відстежити та 

змінити назад після того, як вандал піде. Однак ця стратегія швидко може стати 

непрактичною, оскільки злість або почуття власної неповноцінності таких осіб 

можуть змусити їх систематично псувати чужі статті. В разі надзвичайних 

ситуацій, деякі вікі дозволяють перемикати бази даних в режим, коли вони 

доступні тільки для читання. Інші застосовують політику, що дозволяє 

продовжувати редагування тільки давнім користувачам, які зареєструвалися до 

якоїсь довільно обраної дати. Однак загалом кажучи, будь-яку шкоду, завдану 

«вандалом», можна швидко та легко виправити. Проблематичнішими є непомітні 

помилки, які вставляють у сторінки. Приклад: зміни в датах випусків альбомів 

співаків, їхньої дискографії. У крайніх випадках, багато вікі дають змогу 

захистити певні сторінки від редагування. Наприклад, захищені сторінки Вікіпедії 

можуть редагувати тільки адміністратори, які можуть також знімати такий захист. 

Але зазвичай вважають, що така практика суперечить основній філософії вікі, а 

тому її, як правило, уникають. Наприклад, англійська Вікіпедія водночас має, 

щонайбільш, кілька десятків захищених сторінок — із понад двох мільйонів (за 

даними на грудень 2007).  

 А зараз я хочу познайомити вас з так би мовити рідним для нас вікі-сайтом. 

Він називається «Сумські літописи».  

Будь-ласка, зараз поділіться на три групи. Сідайте за включені комп’ютери 

тазайдіть на адресу, яку ви бачите на дошці( http://www.istoriya.sumy.ua) 

Зайшовши на сайт, на головній сторінці ви бачите  практичне значення 

регіонального мережевого проекту «Сумські літописи» . А зараз вам потрібно 

зареєструватися на сайті, і внести статті про наше рідне місто, про школу (давши 

гіперпосилання на сайт школи), та про видатну особистість, яка має відношення 

до нашої школи. Вдома зареєструватися особисто і внести дані про себе як про 

учнів школи. 

http://www.istoriya.sumy.ua/


Дякую всім за роботу. Маю надію, що ви і надалі будете користуватися 

наданими вам можливостями роботи з вікі-технологіями «Сумські літописи», 

викладаючи розробки ваших творчих робіт з різних предметів. 
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Мета: 

 сприяти різносторонньому розвитку учнів, зміцненню їх знань з 

математики, виникненню внутрішніх мотивів навчання, вибору подальшої 

профілізації навчання; показати зв`язок математики з іншими науками; 

 активізувати розумову діяльність учнів; психологічно розвантажити 

учнів, що відчувають певні труднощі при вивченні предметів природничого 

циклу; 

 забезпечити активність, зацікавленість учнів; виховувати інтерес до 

вивчення точних наук, сприяти підвищенню загальної культури учнів. 

Форма проведення: гра - змагання. 

Обладнання: 

1. Плакати з висловами: 

 «Ніколи не соромся питати про те, чого не знаєш» (арабська 

мудрість) 

 «Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває 

увагу, тренує свій мозок, свою волю, виховує в собі наполегливість у 

досягненні мети» (А.І. Маркушевич) 

 «Радість бачити й розуміти є найпрекраснішим даром природи» 

(А.Ейнштейн) 

 «Знання збираються по краплині, як вода в долині» (українське 

прислів`я) 

 «Людина боїться того, чого не знає, знанням перемагається 

будь-який страх» (В.Г.Бєлінський) 

План проведення заходу 

Етап Методи та прийоми Час 

Організаційний 
Інсценування 

Створення ситуації успіху 
2 хв. 

Розминка 
Тестування 

Гра з глядачами «А вам слабо?» 
8хв 

«Своя гра» Бліц-опитування 15хв 

«Поміркуємо логічно» 

Практична робота 

Вікторина 

Гра «Ой, не можу» 

10хв 

«Це моя точка зору» Мікрофон 7хв 

Підсумок заходу 

Оголошення результатів гри 

Нагородження всіх учасників 

марафону 

3хв 

 



Сценарій проведення 

1 вед. 

Сьогодні будемо, друзі, з вами 

Ми математику вітати, 

Тому що можемо її по праву 

Царицею всіх наук назвати. 

2 вед. 

Наук на світі є багато, 

Їх навіть важко полічити, 

Та нам їх треба добре знати, 

Щоб Всесвітом оволодіти. 

1 вед. 

Доброго дня, дорогі друзі! Ми ради вітати вас сьогодні на нашій грі! 

Сьогодні ми розпочинаємо шкільний інтелектуальний марафон! 

2 вед. 

Ви можете сказати, що марафон – це щось спортивне. Дійсно, марафон 

названий на честь еллінського воїна, який прибіг в Афіни з містечка 

Марафон зі звісткою про перемогу над персами. 

1 вед. 

А наш марафон – інтелектуальний. На всіх гравців чекають складні 

випробування, причому з різних наук. Сподіваймося, що звістка про 

переможців нашого марафону швидко рознесеться по всій школі. А зараз 

зустрічаємо наших марафонців! 

2 вед. 

У грі приймають участь учні 9-10 класів. Привітаємо їх! ... 

1 вед. 

І нехай пані Фортуна визначить найрозумнішого учня школи! 

А щоб їй допомогти, представляємо наше журі: ... 

 

І тур. «Розминка» 

Умови конкурсу: 

У першому турі гравці відповідають на 10 запитань, ставлячи літеру 

відповіді, яку вони вважають правильної в оціночний бланк після того, як 

ведучий прочитає запитання. 

За правильну відповідь надається 1 бал. 

Завдання для конкурсу «Розминка» 

1. Одиницею маси є: 

 а) 1ц; б) 1л; в) 1км; г) 1а. 

2. Кут, градусна міра якого 30º, називається: 

 а) тупим; б) прямим; в) гострим; г) розгорнутим. 



3. Хто з наступних відомих математиків, зробивших неоціненний внесок 

в її розвиток, є нашим співвітчизником? 

 а) Магницький; б) Лобачевский; в) Остроградський; г) Декарт. 

4. Чому дорівнює сума суміжних кутів? 

  а) 90
о
; б) 180

о
; в) 270

о
; г) 360

о
. 

5. Наші пращури для вимірювання маси тіла використовували інші 

одиниці, ніж ми. Назви деяких нам відомі і зараз. Але означають вони інше. 

Раніше гривня була не грошовою одиницею, а мірою маси тіл. Яка вага гривні? 

 а) 25кг; б) 400г; в) 16кг; г) 4г. 

6. Яке число вважалося раніше щасливим? 

 а) 1; б) 2; в) 7; г)12 

7. Одиницею часу є: 

 а) 1км/год; б) 1 доба; в) 1см; г) 1а. 

8. Скільки граней має новий шестигранний олівець? 

 а) 8; б) 6; в) 3; г) 12. 

9. Мінімальний елемент зображення монітора комп`ютера: 

          а) байкер; б) кронштейн; в) штепсель; г) піксель. 

10. На уроці фізкультури учні стали на відстані 1м один від одного. Весь 

ряд склав 25м. Скільки було учнів? 

          а) 24; б) 25; в) 26; г) 27. 

 
 

 



1 вед. 

(збирає бланки відповідей і віддає їх журі)  

Шановне журі, оцініть, будь-ласка, наших гравців. А ми, поки є час, 

розважимось. 

 

Гра з вболівальниками «А вам слабо?» 

В аркуші із зошита можна прорізати таку дірку, в яку пролізе доросла 

людина. Не вірите? Спробуйте самі! 

Відповідь: По лініях зробити розрізи, кількість розрізів може бути будь-якою 

залежно від того, для якої людини. 

2 вед. Слово для оголошення результатів першого туру надається журі. 

 

ІІ тур. «Своя гра» 

Умови конкурсу: 

На ігровому полі розміщені назви 9 тем: історія математики, інформатика, 

географія, арифметика, фізика, алгебра, жартівлива математика, геометрія, день 

Космонавтики. Ви за бажанням обираєте одну найцікавішу для вас тему і 

повинні будете відповісти на 7 запитань. Першим починає той, хто набрав 

більшу кількість балів в конкурсі «Розминка». Журі оцінює гравців після 

виступу кожного. 

 

1. Запитання до теми «Історія математики» 

1. Хто першим використав координати точок? На його честь названа 

сучасна система координат. (Рене Декарт) 

2. Кого називають «батьком» алгебри? Йому належить винахід способу 

розв`язання зведених квадратних рівнянь? (Франсуа Вієт) 

3. Він був видатним математиком, придворним астрономом й ще 

видатним – неперевершеним майстром рубаї. (Омар Хайям) 

4. Давньогрецький математик, автор книги «Начала». На його честь 

названа геометрія, яку ми вивчаємо в школі. (Євклід) 

5. Давньогрецький фізик, математик, механік. Під час Другої північної 

війни він працював над обороною Сіракуз, створив катапульти. Одне з його 

великих досягнень – побудова планетарію. (Архімед) 

6. Вчений, який знайшов, чому дорівнює квадрат гіпотенузи. Він брав 

участь у кулачному бою і виграв його, ставши олімпійським чемпіоном 58 

Олімпіади, яка проходила в 548 році до н.е. (Піфагор) 

7. Відомий художник епохи Великого відродження, який одночасно був 

скульптором, архітектором, ученим, інженером, математиком. (Леонардо да 

Вінчі) 

 

 



2. Запитання до теми «Алгебра» 

1. Як називається рівність, що містить невідому величину? (рівняння) 

2. Як називається сума одночленів? (многочлен) 

3. Як інакше називається незалежна змінна? (аргумент) 

4. Великий арабський математик Ал-Хорезмі був автором творів, які 

мали великий вплив на розвиток математики. Один з них мав назву «Ал-китаб 

ал-мухтасар фі хісаб ал-джебр в-ал-мукабала», звідки і виникла назва однієї 

відомої нам науки. Що це за наука? (алгебра) 

5. Третій степінь числа? (куб) 

6. Запам`ятати всіх їх майже неможливо. За ними обчислюють значення 

виразу. Їх багато в довіднику. (формули) 

7. Яка лінія є графіком квадратичної функції? (парабола) 

 
3. Запитання до теми «Геометрія» 

1. Чому дорівнює периметр трикутника зі сторонами 9см, 10см і 11см? 

(30см) 

2. Як називається твердження, що потребує доведення? (теорема) 

3. Як називається відрізок, що сполучає дві точки кола? (хорда) 

4. Як називається пряма, що має з колом тільки одну спільну точку? 

(дотична) 

5. Гострий кут він переріс, до тупого не доріс. Як називається такий кут? 

(прямий) 

6. Найбільша сторона прямокутного трикутника (Гіпотенуза) 

7. Назвіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника. (90º, 45º, 45º) 

 



4. Запитання до теми «Арифметика» 

1. Як називається сота частина числа? (1%) 

2. На яке число не можна ділити? (на 0) 

3. Назвіть найменше семицифрове число. (1000000) 

4. Скільки буде, якщо два десятки помножити на два десятки? (400) 

5. Який знак треба поставити між числами 8 і 9, одержати число більше 

за 8 і менше за 9? (кому) 

6. Як називаються числа, які діляться на 2? (парні) 

7. Яку частину години становить 20 хв? (третю) 

 

5. Запитання до теми «Жартівлива математика» 

1. Одне яйце вариться 5 хвилин. Скільки часу потрібно, щоб зварити 

шість яєць? (5 хвилин) 

2. На дереві сиділо шість горобців. Вистріливши, стрілець поцілив двох. 

Скільки горобців залишилося на дереві? (жодного) 

3. У батька 5 дочок, і кожна має брата. Скільки дітей у батька? (шість) 

4. На двох руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках? (50 пальців) 

5. На столі стояло три банки зі сливами. Петро з`їв одну банку слив. 

Скільки банок залишилось? (три, Петро банку не їв) 

6. В кімнаті горіло три свічі. Одна погасла. Скільки свічей залишилось? 

(одна, дві інші згоріли) 

7. На одній вербі було 25 груш, на іншій 15. Скільки всього груш зібрали 

діти? (жодної, на вербах груші не ростуть) 

6. Запитання до теми «Інформатика» 

1. Найстародавніший обчислювальний прилад (пальці) 

2. Прилад, що відображає роботу на ПК (монітор) 

3. «Світова павутина» (Інтернет) 

4. Міні-комп`ютер для обчислень (калькулятор) 

5. Пристрій для передачі інформації від людини до персонального 

комп`ютера (клавіатура) 

6. Комп`ютерна програма, здатна до саморозмноження, яка заважає ПК 

нормально функціонувати (комп`ютерний вірус) 

7. Навчився програмуванню в 13 років. В 33 роки займав 131 місце в 

списку найбогатіших людей світу. На даний момент його фірма займає перше 

місце серед виробників програмного забезпечення. (Білл Гейтс) 

 

ІІІ тур. «Поміркуємо логічно» 

Умови конкурсу:  гравцям буде запропоновано 3 запитання з логічним 

навантаженням. Отримує бал той, хто правильно за відведений час  виконає 

завдання. 

 



1. Практичне завдання. За 1 хвилину ви повинні перекласти одного 

сірника так, щоб рівність стала правильною. Завдання оцінюється в 1 бал. 

V – V = V. 

Відповідь: X – V = V. 

 

2. Магічний квадрат. За одну 1хвилину вам необхідно розгадати 

числовий ребус. В порожні клітинки магічного квадрату допишіть числа так, 

щоб сума чисел по всіх горизонтальних, вертикальних рядках і по двох 

діагоналях дорівнювалась 15. Завдання оцінюється в 2 бали. 

 
9 4 

  
3 

6 
  

Відповідь: 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 

 
3. Графічна робота. З`єднайте послідовно координати наступних точок. 

Запишіть, яка утворилась фігура. На виконання роботи вам дається 3 хвилини. 

Завдання оцінюється в 5 балів.  



(0;0), (-1;1), (-3;1), (-2;3), (-3;3), (-4;6), (0;8), (2;5), (2;11), (6;10), (3;9), (4;5), 

(3;0), (2;0), (1;-7), (3;-8), (0;-8), (0;0) 

Відповідь: страус. 

1 вед. 

А поки наші гравці працюють над третім завданням, ми проведемо 

вікторину для вболівальників. 

Вікторина для вболівальників 

1. Учитель математики Чарльз Лютвідж Доджсон став відомим завдяки 

своїм книжкам «Аліса в країні чудес», «Аліса в задзеркаллі». Який псевдонім 

автора? (Льюіс Керрол) 

2. Кого із великих російських поетів у 1832 році було обрано дійсним 

членом Імператорської російської академії наук? (О.С.Пушкін) 

3. У назвах яких творів зустрічаються числа? («Три товариша» Ремарк, 

«12 стільців» Ільф і Петров, «Три мушкетера» О.Дюма, «Два капітана» Каверін 

та ін.) 

4. Один баварський комерсант поставив біля входу у свій магазин ваги, 

на яких кожен, хто входив та виходив, повинен був зважуватися. Для чого? 

(Щоб не змогли пронести вкрадене) 

5. Відомий радянський фізик Ландау на вступних іспитах ставив 

запитання: продовжте ряд букв: О, Д, Т, Ч, …Як потрібно його продовжити? (П, 

Ш, С, … один, два, три, чотири, п`ять, шість, сім, …) 

6. В одній сім`ї два батьки і два сини. Скільки всього людей в сім`ї? 

(три: дід, батько, син) 

7. В якому числі стільки ж цифр, скільки й букв? (100) 

8. У семі братів по одній сестричці. Скільки всіх сестер? (одна) 

9. Яке число має таку ж кількість літер при написанні, скільки означає? 

(три) 

10. Згадайте назви старих одиниць вимірювання довжини (долоня, п’ядь, 

лікоть, аршин, верста, дюйм, саджень, фут, миля) 

11. У п’яти палок 10 кінців. скільки кінців у п’яти з половиною палок? (12 

кінців) 

12. Книга коштує гривню й ще півкниги. Скільки коштує книга? (2 

гривні) 

13. Назвіть народні прислів’я й приказки, в яких використовуються числа. 

1. Не май сто карбованців, а май сто друзів. 

2. При семі няньках дитя без догляду. 

3. Заблукав поміж трьох сосен. (та інші) 

 

 

 

 



2 вед. 

Всім гравцям – прошу здати роботи для оцінювання їх в журі. 

Поки журі виносить свій вердикт по третьому туру марафону, ми трохи 

відпочинемо – пограємось. Гра називається «Ой, не можу!» 

Гра «Ой, не можу!» 

Для перемоги в цій грі треба бути уважними. Запрошую взяти участь у грі 

6 гостей. Учасники гри повинні по черзі називати числа натурального ряду за 

винятком тих, які або діляться на 3, або містять цифру 3. Замість цих чисел 

треба говорити «Ой, не можу!». Наприклад, 1, 2, ой не можу, 4, 5, ой не можу, 

... Хто порушує правила гри, той вибуває і йде на місце. Так триватиме доти, 

поки не залишиться один учасник. Він і буде переможцем. 

 

 



1 вед. 

Слово для оголошення результатів третього туру надається журі. 

ІV тур. «Це моя точка зору» 

Ми зіткаємось з науками щодня. Але чи дійсно вони нам потрібні? Чи 

потрібні знання взагалі людині? На це запитання ми просимо відповісти наших 

конкурсантів. Оцінюється грамотність, лаконічність, доказовість виступу. На 

підготовку дається 2 хвилини. Виступ оцінюється максимально в 5 балів. 

(методичний прийом «Мікрофон») 

1 вед. 

Слово для оголошення результатів цього туру і гри в цілому надається 

голові журі ... 

(Виступ журі. Нагородження учасників і переможців) 

2 вед. 

Гра була дуже цікава, 

І знання у вас міцні. 

Хоч заплутать намагались, 

Але ви не піддались. 

Вчитель. 

Діти! Ви молодці! Ви всі сьогодні виграли. Ви здобули чергову перемогу 

над собою. Це головне! Спасибі вам за свято науки, що ви нам подарували! 

 

 
 



  

 

 

Мета: поглибити знання учнів про магнітне поле, довести зв’язок між 

магнітним полем та електричним струмом, розширити поняття магнітного 

поля; формувати вміння учнів визначати напрямок силових ліній магнітного 

поля провідника зі струмом; розвивати логічне мислення учнів; формувати 

їхнє вміння застосовувати набуті знання для розв’язування навчальних задач; 

виховувати інтерес учнів до вивчення фізики. 

Обладнання: ППЗ 9 клас; комп’ютер, проектор, прилади для демонстрації 

досліду Ерстеда, силових ліній магнітного поля провідника зі струмом; 

мультимедійна презентація. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

План уроку 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань. 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

4. Вивчення нового матеріалу. 

5. Закріплення нового матеріалу. 

6. Підсумки уроку. 

7. Домашнє завдання. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 

 Розпочнемо наш урок поетичною хвилиною: 

Не стоит удивляться этой муке: 

Извечно к Мекке обращен магнит. 

Мой взор к тебе прикован неотрывно -  

Так от чего душа моя болит? 

 Як ви вважаєте від чого боліла душа Сулеймана Великого із роману 

«Роксолана»? 

- Від любові! 

Один російський письменник сказав: 

«Любовь есть сильнейший магнит»  

От саме цей магніт любові, любові до дітей, до фізики й привів мене сюди у 

Ваш клас, до вас на урок. 

- Я декілька раз сказала слово магніт, і ви певно здогадались, що саме з ним і 

буде пов’язана наша тема уроку. Але спочатку давайте пригадаємо …  

 Перед Вами на слайдах будуть з’являтися тестові завдання. Обираючи 

правильну відповідь запишіть букву під якою вона знаходиться і в кінці 

Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника 

зі струмом. 



повторення ми отримаємо прізвище вченого, який досліджував магнітне 

поле. 

2. Актуалізація опорних знань: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Прізвище, яке ми отримали ГІЛБЕРТ 

 

 

 

3. Мотивація навчальної діяльності 

Але дослідженням електричних і магнітних полів займалися різні вчені. 

Демонстрація ППЗ 9 клас (перші сумніви).  



 
Давайте сьогодні на  уроці спробуємо розібратися чи справді проходження 

електричного струму супроводжується магнітним полем. 

4. Вивчення нового матеріалу 

Отже, тема нашого уроку 

 
 Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо магнітну дію струму, повторимо 

досліди Ерстеда, Ампера та встановимо який вигляд мають силові лінії 

магнітного поля. 

 Професор хімії Ганс Ерстед також вбачав подібність електричних і 

магнітних явищ, а тому поставив собі за мету дослідити, чи не впливає 

якимось чином електричний струм на магніт. Оповідають, що Ерстед н 



розлучався з магнітом, який нагадував йому про необхідність міркувати над 

цим питанням. Але магніт не знадобився… 

 Одного разу Ерстед демонстрував своїм студентам теплову дію 

електричного  струму. Біля провідника, який нагрівався електричним 

струмом, поруч випадково опинився компас. Один із студентів помітив, що в 

момент замикання кола стрілка компаса змінювала свій напрямок, а і разі 

розмикання кола поверталася в початковий стан. Студент попросив Ерстеда 

пояснити, що відбувається, однак професор не зміг нічого пояснити, але 

повторюючи дослід зробив відкриття! 

 Давайте відтворимо дослід Ерстеда! 

Демонстрація: біля провідника по якому тече струм ставимо магнітну 

стрілку, якм відхиляється у разі проходження струму і повертається в 

початкове положення при розмиканні кола. 

 Разом з учнями робимо висновок: Навколо провідника зі струмом 

існує магнітне поле. 

 Дослід Ерстеда був настільки простим, що його стали повторювати у 

всіх лабораторіях світу і фран. Фізик Андре Марі Ампер провівши ряд 

досліджень робить висновки 

 
 



  

 

 

 

Магнітне поле має силові лінії. Давайте за допомогою експерименту 

встановимо як вони виглядають. 

Демонстрація: за допомогою металевих ошурок та котушки по який 

проходить електричний струм демонструємо вигляд силових ліній 

магнітного поля. 



Також використовуючи ППЗ 9 клас показуємо вигляд силових ліній 

магнітного поля  

 

  



 

Для визначення напрямку силових ліній магнітного поля застосовують 

правило свердлика або правило правої руки. 

Разом з учнями розбираємо ці правила та записуємо в зошит 

 

 
 



 
А чи будуть взаємодіяти між собою два провідники по яким проходить 

струм? 

На це запитання дав відповідь Ампер. 

Демонстрація: ППЗ 9 клас 

5. 

Закріплення нового матеріалу. 

Використовуючи ППЗ 9 клас учні виконують завдання-практикум на картках, 

а потім перевіряємо за допомогою програми (взаємоперевірка в парах). 

6. Підсумки уроку  

Я читаю твердження, ви продовжуєте 

1. Навколо рухомих заряджених частинок існують … (магнітне та 

електричне поля). 



2. Силові лінії магнітного поля мають вигляд … (концентричних кіл). 

3. Напрям силових ліній магнітного поля визначають за правилом … 

(свердлика). 

4. Якщо струм тече від нас то силові лінії магнітного поля напрямлені … 

(за годинниковою стрілкою). 

5. Якщо по двом провідникам струм тече в одному напрямку, то вони … 

(притягуються). 

Запитання до учнів: 

1. Чи може магніт бути пластичним або рідким? (Може! Якщо в рідину 

або пластмасу під час її виготовлення додати феромагнітний 

порошок). 

2. Якщо довго битися сталевими мечами, чи намагнітяться їхні леза від 

тертя? 

(Різкі удари аж ніяк не сприяють намагніченою, а навпаки, після бою 

мечі розмагнічуються). 

Оцінювання учнів. 

Домашнє завдання. 

 

 

 

 

 

 



Фоторепортаж з уроку фізики. 9-А клас.

 
 

 
 

 



 
 

 


