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Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта.
Кевін Келлі
У Національній доктрині розвитку освіти наголошено: «Мета
державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина
України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і
навчатися протягом життя».
Сучасна школа стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних
форм та методів навчання школярі, пасивно отримуючи інформацію, не
вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають.
Тому нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні
математики - є впровадження нових форм та методів навчання і
виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра.
В.Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а
середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не
кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.
Розв'язанню цієї проблеми сприяє впровадження інноваційних
технологій навчання на уроках математики.
Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, який
спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього
терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання,
відмежуватися від чергових «переможних методик», які за короткий час
повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та
окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.
Поняття «технологія» виникло у світовій педагогіці також як
протиставлення існуючому поняттю «метод». Недолік методу полягає в
його негнучкості та статистичності. Широкого поширення термін
«технологія» («технологія в освіті») набув у 40-х рр. і був пов'язаний із
застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр.
поняття «технологія освіти» розглядалося під кутом програмного
навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.
З початку 80-х рр. все більше вживається термін «педагогічні
технології». У визначенні їхньої суті немає єдиного погляду: одні
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розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних
методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів,
засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті – цілісний
процес визначення мети, обґрунтування плану і програми дій та
навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо
охоплює різні підходи до навчального процесу. Тому існує велика
кількість педагогічних технологій.
Отже, «інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір
прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь
процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система
ґрунтується
на внутрішніх умовах навчання. Тому «педагогічні
технології» пов'язані з
ідеями і досвідом психології, соціології,
системного аналізу тощо.
Педагогічна технологія – це цілеспрямована система. Ми звикли до
визначення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання
освітньої і виховної мети (Ю. Бабанський). Останнім часом особлива
увага приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. Найбільш
поширеним є когнітивний та гуманістичний підходи.
Прибічники когнітивного підходу вважають головним у навчанні
розвиток мислення та пам'яті учнів, інтелектуальних умінь, як-от:
абстрагування, аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, оцінювання,
теоретичні міркування, тобто таких, що дають можливість розв'язати
висунуту проблему.
Послідовники гуманістичного підходу спираються на «Я –
концепцію» і
відстоюють право учнів самостійно обирати мету,
формувати власні проблеми, заглиблюватись у суб'єктивний досвід та
прогнозувати його наслідки.
Звідси ідеї «активного навчання», «безпосереднього досвіду»,
«персоналізації знань», «права учня на турботу та увагу», «необхідність
створення атмосфери відвертості та взаєморозуміння». Згідно з таким
підходом змінюється зміст навчання, програма складається відповідно
до потреб та інтересів учнів; навчальний процес структурується на
солідарній основі; вчитель виконує роль консультанта та джерела знань,
а не контролера; бали виставляються тільки за бажанням учнів; постійно
існує вибір пізнавальної альтернативи, а сутність навчання зводиться до
накопичення суб'єктивного досвіду.
Важко довести перевагу або ефективність того чи іншого підходу,
стилю, методу, тому нормальним є наявність плюралізму в підході до
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нових технологій.
Зважаючи на минулі авторитарні підходи, сучасне навчання в
школах України тяжіє до когнітивного. Тому творчо працюючих
педагогів цікавить усе, що пов'язано з гуманізацією освіти.
Часто нові педагогічні технології ведуть до відмови від класноурочної системи: поділ учнів не за віком, а за рівнем розвитку;
організація навчання методом проектів; робота учнів за програмою,
спільний звіт; школа з центрами за інтересами; робота вчителя з
великими (60-150 учнів) та малими (2-5 учнів) групами; викладання
матеріалу блоками.
Так з'явилися «нестандартні уроки».
Розробка нестандартних уроків відбувалася у двох напрямках:
поєднання різних форм навчання (урок-диспут, урок-лекція, уроксемінар) і власне нестандартні уроки.
На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями,
вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує
вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому
поєдналися елементи
традиційних уроків – сприймання нового
матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних
формах.
Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій, які
при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні
потреб,
інтересів та здібностей учнів, можуть стати дійсно
інноваційними.
Найбільш поширені такі форми нестандартних уроків:
1. Інтегрований урок. Як правило, такий урок проводять два вчителі.
Вони спільно здійснюють актуалізацію знань за двома напрямами
опитування (якщо це потрібно), виклад нового матеріалу тощо.
Найчастіше поєднуються такі предмети, як історія-географія, історіялітература, історія-іноземна мова.
2. Дослідницький урок та лабораторно-практичні роботи. Їхня мета
полягає в одержанні навчальної інформації з першоджерел. Ці уроки
розвивають спеціальні вміння і навички, стимулюють пізнавальну
активність та самостійність. Учні вчаться працювати з історичними
документами, підручниками, періодичною літературою.
3. Рольова гра. Вона вимагає від учнів прийняття конкретних рішень
у проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений
сценарій, головну частину якого необхідно доопрацювати учням. Отже,
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пошук вирішення проблеми залишається за школярами.
4. Театральна (театралізована) вистава. На відміну від рольової гри,
вистава передбачає більш чіткий сценарій, який регламентує діяльність
учнів безпосередньо на уроці і збільшує Їхню самостійність під час
підготовки сценарію. Театралізовані вистави спрямовані на те, щоб
викликати інтерес до навчання. Вони опираються на образ не мислення,
фантазію, уяву учнів.
Отже, яким чином можна використовувати існуючі технології або
їхні елементи у власній педагогічній практиці? Передусім нагадаю, що
ефективною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка
ґрунтується на потребах та інтересах учнів.
Часто на своїх уроках я використовую інтерактивні технології
навчання.
Інтерактивні технології навчання зорієнтовані на:
 створення умов для осмислення й вирішення проблем,
пов'язаних із захистом своїх прав і прав товариша; усвідомлення
обов'язку і відповідальності перед оточенням, плекання навичок
культури і соціальної етики, що включать у себе дотримання
моральних принципів та норм у суспільстві, пріоритет
загальнолюдських цінностей;
 соціалізацію особистості й формування в процесі виховання та
освіти, навичок активної моральної дії;
 розвиток особистості, яка здатна критично оцінювати події, що
відбуваються в суспільстві.
Інтерактивні технології навчання на уроках математики
сприяють ефективному розвитку в кожної особи математичних
здібностей, розвитку логічного мислення, системи загальнолюдських
цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, як на уроках
математики, так і в житті; розвитку здатності цінувати знання та вміння
користуватися ними; усвідомленню особистої відповідальності та вмінню
об'єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв'язання
спільної проблеми, розвитку здатності визнавати і поважати цінності
іншої людини, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими
членами групи, взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного
індивідуума, вихованню толерантності, співчуття, доброзичливості та
піклування, почуття солідарності й рівності, формуванню вміння робити
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вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та
аналізі дійсності, розумінні норм поведінки.
Інтерактивні вправи на уроках математики зорієнтовані на:
 розвиток належності мислення школярів, певної самостійності
думок: спонукають учнів до висловлення своєї думки,
стимулюють вироблення творчого ставлення до будь-яких
висновків, правил тощо. Деякі з інтерактивних вправ (наприклад,
„Робота в парах", „Робота в групах", „Карусель", „Пошук
інформації" та інші) спрямовані на самостійне осмислення
матеріалу, допомагають замислитися („Чи справді це так?"),
дослідити факти, проаналізувати алгоритм розв'язків, розуміти
їхню суть, перевірити і себе і свого товариша, знайти помилку;
 розвиток опору до навіювання думок, зразків поведінки, вимог
інших: спонукають учнів до відстоювання власної думки,
створюють ситуацію дискусії, зіткнення думок. Застування вправ
„Аналіз ситуації", „Вирішення проблем", вчать дітей протистояти
тиску більшості, відстоювати свою думку. Виявити помилку у
судженнях, відповідях, вказати за неї і довести це спонукає
завдання, де вчитель допускає помилки. Коли в завданнях наявна
певна проблемна ситуація, то розв'язання їх в умовах
інтерактивних технологій активно стимулює діяльність мислення,
спрямовану на подолання протиріччя, непорозумінь. Через
зіткнення поглядів учні осягають суть, причини дій, вчинків;
 вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої
помилки та адекватно ставитися до них; сприяють розвитку таких
умінь, як бачити позитивне і негативне не тільки в діях товаришів,
а й у власних; порівнювати себе з іншими й ретельно себе
оцінювати. Ці вправи сприяють самопізнанню особистості і на цій
основі взаєморозумінню вчителів і учнів та розумінню школярами
вимог і критичних зауважень учителя. А розуміння власних дій є
необхідним для формування дисциплінованої поведінки. Завдяки
правильному, адекватному усвідомленню не лише позитивного, а
й негативного у власній поведінці, діях, навчанні виникає
критичне ставлення до себе, що конче потрібне насамперед для
сприймання вимог інших;
 розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до
знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань:
9
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передбачають вправи, які ставлять дітей у реальну ситуацію
пошуку. Інколи вони пропонують нестандартні виходи із
ситуацій, які ми, дорослі, часто відкидаємо як нереальні,
неможливі. Такий категорійний підхід до ідей дитини гальмує в
неї бажання ділитися власними ідеями, підриває віру у свої
можливості. У процесі інтерактивних вправ „Розумовий штурм",
„Коло ідей", „Вирішення проблем", „Незакінчені речення"
приймаються всі думки дітей як реальні, так і вигадані. Вправа
„Пошук інформації" вчить школярів самостійно працювати з
додатковою літературою, дає можливість віднайти факт, який
може заперечувати те, що раніше приймалося як незаперечне.
Отже, це дає можливість для розвитку розумового скепсису щодо
існуючих правил, висновків, думок;
 інтерактивні вправи спрямовані і на розвиток уміння знаходити
спільні рішення з однокласниками; на підвищення інтересу
школярів до вивченого матеріалу.
Суть інтерактивного навчання на уроках математики полягає ще й в
тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної
взаємодії всіх учнів колективу. Це спів-навчання, взаємо-навчання
(колективне, групує, навчання у співпраці), де учень і вчитель є
рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони
роблять рефлектують з приводу того що, вони знають, вміють і
здійснюють.
Слід зазначити, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити
процес засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість
учня, а й на його почуття, волю (дії, практику).
Процес навчання на уроках математики - це не автоматичне
вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує
напруженої розумової роботи дитини, її власної активності участі в
цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть
справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою
активного та інтерактивного навчання на уроках математики.
Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями,
сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити
свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати
думку свою. Тому, я на своїх уроках математики активно застосовую
групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих
10
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групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну і
групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань. Малі
групи використовую тільки в тих випадах, коли завдання вимагає
спільної, а не індивідуальної роботи.
У своїй роботі я також використовую проектні технології. Вони
дозволяють :
 перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання;
 забезпечити продуктивний зв'язок теорії та практики у процесі
навчання;
 набути життєвого досвіду;
 розвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати
вивчений матеріал;
 здійснювати організовану пошукову, дослідницьку діяльність на
підставі спільної праці учнів;
 навчити учнів самостійно працювати з додатковою літературою;
 вчити вміння самостійно працювати над творчими завданнями;
 підвищувати інтерес учнів до вивчення математики;
 виховувати повагу, вміння працювати в колективі;
 формувати власну життєву позицію.
Разом із учнями ми створили низку проектів, які я використовую на
своїх уроках. Це такі проекти як: побудова графіків тригонометричних
функцій, перетворення графіків, показникові функція, рівняння з двома
змінними, вектори в просторі, рух в просторі, аксіоми стереометрії,
границя функції, інтеграл, первісна, схема Горнера, перерізи призми,
піраміда та інші.
Результативністю роботи є те, що мої учні є активними учасниками
математичної гри «Кенгуру», є членами МАН, вони підбирають цікавий і
змістовний матеріал під час проведення тижнів математики; зростає
якість навчання учнів.
Чому вчити і як вчити учнів у школі? Чи можна створити ідеальний
механізм, знайти ідеальний метод навчання? Чому надати перевагу, яким
технологіям? Такі питання стоять сьогодні чи не перед кожним
педагогом.
Практика свідчить, що реальне навчання – це завжди синтез різних
концептуальних підходів, які залежать від дидактичних завдань уроку,
досвіду вчителя, рівня навчальних досягнень учнів, тощо.
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Ще китайський філософ Конфуцій визначив три «сходинки»
навчання:
1. Те, що я чую, я забуваю.
2. Те, що я чую і бачу, я запам’ятовую.
3. Те, що я роблю, я розумію.
На цих позиціях видатного філософа ґрунтується методичне кредо
вчителя (або «сходинки» методів активного навчання)
1. Те, що учень чує, він забуває.
2. Те, що учень чує і бачить, він запам’ятовує (завдяки роботі кількох
сенсорних систем).
3. Те, що учень чує, бачить і про що запитує, сприяє засвоєнню знань,
умінь і навичок (запитання, які виникають, вказують на підвищений
інтерес до матеріалу)
4. Те, чим учень оперує, змінює його (забезпечує психосоціальне
зростання і самореалізацію особистості)
Отже, навчання як здобуття знань учнями класу реалізується у
результатах учнів.
Головне учитель повинен пам’ятати, що для вихованців він має бути
другом, що урок потрібно проводити не для учнів, а разом із ними, і щоб
на кожному уроці будь-яка дитина відчувала радість творчої праці. Адже
кожна дитина – це сонце, тільки дайте йому світити.
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5 клас
Тема уроку. Розв’язування задач на відсотки
Мета:
 удосконалити вміння розв'язувати задачі на відсотки;
 перевірити рівень уміння розв'язувати задачі на відсотки шляхом
проведення тестової роботи;
 сформувати в учнів вміння застосовувати набуті знання при
розв’язку задач;
 створити умови для розвитку пізнавальної активності дітей, творчих
здібностей та кмітливості учнів;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:

вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити
роботу до кінця;

загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;

соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;

громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;

інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.
Тип уроку: удосконалення і застосування знань і вмінь.
Обладнання: підручники, мультимедійна дошка, комп’ютер.
Епіграф: «Не бійся, що не знаєш – бійся, що не навчишся»
Кит айська мудріст ь
Хід уроку
I. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
Відгадування загадки
Він дві різні назви має,
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Його бухгалтер поважає,
У бізнесі, торгівлі – всюди
З ним звикли справу мати люди.
Виконує він скрізь роботу.
А називається ….
(відсоток)
2. Перевірка домашнього завдання.
Перевіримо домашнє завдання за готовим розв’язком на слайдах.
3. Актуалізація суб’єктного досвіду.
Повторити:
1. Що таке відсоток?
2. Як знайти 1% від числа а?
3. Як знайти р % від числа а?
4. Як знайти число, 1% якого дорівнює а?
5. Як знайти число, р% якого дорівнює а?
За правильно розв’язані завдання сьогодні на уроці кожен буде
отримувати намистинки, які наприкінці уроку перетворяться в оцінки.
Розв’яжемо завдання усної розминки.
1. Яке з тверджень правильне:
100% числа - це
1) все число; 2) половина числа; 3) чверть числа.
2. Яке з чисел є десятковим записом 80%?
1) 8; 2) 0,8; 3) 0,08.
3. В якому випадку правильно записано десятковий дріб 0,05 у відсотках:
1) 500%;2) 5 %; 3) 50 %.
4. Петрик прочитав 35% книги, скільки йому залишилось прочитати:
1) 35 %;2) 55 %; 3) 65 %.
5. У садку 230 дерев. 100 % дерев плодоносять. Скільки дерев
плодоносить?
1) 23;2) 130; 3) 230.
6. Чому дорівнює 1 % від числа 900?
1) 90;2) 9; 3) 0,9.
7. Чому дорівнює число, 1 % якого дорівнює 12?
1) 1200;2) 120; 3) 0,12.
8. Чому дорівнює 10% від 8 м?
1) 8 см;2) 80 см; 3) 80 м.
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II. Цілевизначення і планування.
1.
Повідомлення теми уроку.
2.
Вибір цілей уроку (учні формують самі цілі уроку).
3.
Колективне планування роботи на уроці (після того, як вчитель
визначив з учнями, як це робити потрібна згода дітей на план).
ІІІ. Формування умінь та навичок
Тестові завдання.
1.
Чому дорівнює 36% від числа 72?
а) 50; б) 25,92;в) 18; г) 24,84.
2. Знайти 45% від 2 км
а) 9 км;б) 900 м;в) 90 м;г) 9 км.
3. У книзі 400 сторінок. Василько прочитав 2% усієї книги. Скільки
сторінок прочитав Василько?
а) 80 сторінок;б) 2 сторінки; в) 20 сторінок; г) 8 сторінок.
4. До складу шоколаду входять 70 % какао та інші речовини. Скільки
грамів інших речовин міститься в 100 г шоколаду?
а) 30 г; б) 45 г;в) 50 г;г) 35 г.
5. Знайти число, 43 % якого дорівнюють 9,03.
а) 2,1; б) 3,8829; в) 21;г) 19,6.
6. Назбирали 16 білих грибів, що становить 20% усіх зібраних грибів.
Скільки всього грибів зібрали?
а) 80 грибів; б) 32 гриба;в) 320 грибів;г) 64 гриба.
Фізкультхвилинка
За допомогою відсотків світ стає цікавішим. І сьогодні ми будемо з
вами подорожувати разом з Дмитром Комаровим у програмі «Світ
Навиворіт»
1. Довжина тіла найменшої з мавп – карликової ігрунки, дорівнює 16
см, що становить 8% довжини тіла горили. Визначте зріст горили.
2. Маса найбільшого з оленів – лося, досягає 500 кг. Маса найменшого з
оленів – кабарги, становить 1,6% маси лося. Знайдіть масу кабарги.
3. Довжина кобри становить 15% довжини удава, а довжина удава
становить 62,5% довжини акули. Знайти довжину акули. Якщо
довжина кобри становить 1,5 м.
IV. Рефлексивно-оцінювальний (підсумковий) етап.
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Рефлексія
Рефлексія (за допомогою вправи Інтерактивна технологія
«Незакінчені речення»)
1. На сьогоднішньому уроці я дізнався...
2. На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене
було...
3. На початку уроку я поставив перед собою ціль. Ось як я її досягнув…
Під час того, як всі учні працювали на уроці 4 учнів отримали
додаткові завдання, розв’язки яких допоможуть нам відкрити вислів:
«Знання лише тоді знання, коли воно отримане зусиллям розуму, а не
пам’яті»
Л.М.Толстой.
4. Само- та взаємооцінювання. (учні оцінюють свою роботу на уроці).
Перлинки перетворюються в оцінки.
1.

5. Домашнє завдання.
1. Повторіть теоретичний матеріал за параграфом 5 пунктом 37 - 38
підручник на ст. 296-299, 305.
2. Виконайте вправи: № 1101, 1117, за бажанням № 1119.
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8 клас
Тема уроку. Властивості арифметичного кореня
Мета:
 домогтися засвоєння властивостей арифметичного квадратного
кореня;
 сформувати в учнів вміння застосовувати набуті знання при
розв’язку задач;
 створити умови для розвитку пізнавальної активності дітей,
творчих здібностей та кмітливості учнів;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:
 вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити
роботу до кінця;
 загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;
 соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;
 інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.
Учні знатимуть:
 властивості арифметичного квадратного кореня.
Учні вмітимуть:
 розв’язувати задачі, використовуючи властивості арифметичного
кореня.
Тип уроку: Формування вмінь і навичок.
Обладнання: мультимедійні дошка, проектор.
Методи, прийоми, види, форми роботи: інтерактивна вправа «Ажурна
пилка»
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Добре засвоєна мудрість не забувається ніколи.
Піфагор
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
З яким настроєм ви прийшли на урок? Біля кожного з вас лежать
смайлики виберіть той, який характеризує ваш настрій.
Давайте усміхнемось один до одного, щоб наш урок пройшов в
хорошому настрої.
2. Перевірка домашнього завдання.
Діти! Зверніть увагу на дошку. Як ви вважаєте? Про що вам говорять
записи на дошці. Так звісно це номери завдань домашньої роботи.
допоможіть встановити відповідність між номерами завдань та їх
відповідями.
3. Актуалізація суб’єктного досвіду.
Розв’яжемо завдання усної розминки. (слайд)
В комірках разом із завданнями є літери. Впорядкуйте знайдені
розв’язки впорядку зростання. Що ми отримали? Так ми з вами отримали
таке слово «Властивості».
Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати Властивості
арифметичного кореня.
ІІ. Цілевизначення і планування.
1. Повідомлення теми уроку.
Так, як соняшник нагадує нам сонце, а сонце - це посмішка, тепло.
Тому нехай ця квітка буде з нами протягом уроку і підтримає світлу,
сонячну, теплу атмосферу на нашому уроці. Наш соняшник не простий, а
чарівний. На його листочках ми напишемо те, чого ви хочете досягти
сьогодні на уроці.
2. Вибір цілей уроку (учні формують самі цілі уроку).
3. Колективне планування роботи на уроці. (після того, як вчитель
визначив з учнями, як це робити потрібна згода дітей на план).
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
За допомогою методу «Ажурна пилка» ми познайомимося з цими
властивостями.
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1)

─

─
─

2)

3)

Інтерактивна вправа
Інструктування: Цей вид діяльності дасть вам можливість працювати
разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок
часу, а також ви зможете допомагати один одному вчитися навчаючись.
Під час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» маєте бути
готовими працювати в різних групах.
Спочатку ви працюєте в «домашній» групі. (Кожна група отримує
завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал. Вам потрібно обрати в
групі голову, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, котра
ставить запитання, або переконатися, що кожний розуміє зміст матеріалу.
Потім в іншій групі ви будете виступати в ролі «експертів» з питання, над
яким працювали в «домашній групі», та отримувати інформацію від
представників інших груп.
В останній частині заняття ви знову повернетеся у свою «домашню»
групу, для того щоб поділитися тією новою інформацією, що її вам
надали учасники інших груп. Виробляєте спільні висновки та рішення.
Учні отримують картку одного з кольорів (синього, червоного, жовтого,
зеленого) з номером на ній (від 1 до 5). Сформувалося чотири
«домашніх» групи по 5 чол. у кожній. Групи отримують картки із
завданнями, довідкову картку.
Учням пропонується об’єднатися в групи відповідно до кольору картки,
яку вони отримали («домашні» групи). У «домашніх» групах учні
знайомляться зі змістом карток, обмінюються думками.
Зміст карток
Сині
Довідкова картка
Властивості арифметичного кореня
Теорема 14.1. Для будь-якого дійсного числа а виконується рівність
2
a a.
Приклади. 1). 0,4 2  0,4  0,4 ;

2).

(1,8) 2   1,8  1,8 ;

3). 3 1,2 2  31,2  3 * 1,2  3,6 .
Розв’яжіть самостійно № 453(1) з підручника, ст. 122.
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Червоні
Довідкова картка
Властивості арифметичного кореня
Теорема 14.2. (арифметичний квадратний корінь із степеня) Для будьякого дійсного числа а і натурального числа n виконується рівність
a 2n  a n .
Приклади. 1).

6 4  6 2  36 ;

2).

(2)10  (2) 5   32  32 ;

3). 5 (10) 4  5 (10) 2  5 * 100  500 .
Розв’яжіть самостійно № 453(2) з підручника, ст. 122
Жовті
Довідкова картка
Властивості арифметичного кореня
Теорема 14.3. (арифметичний квадратний корінь із добутку) Для будьяких дійсних чисел а і b таких, що a  0 і b  0 , виконується рівність
ab  a  b .
Ця теорема є справедливою для будь-якої кількості множників.
Наприклад, якщо a  0 , b  0 і c  0 , то abc  a  b  c
Приклади. 1). 9  25  9  25  3  5  15 ;
2). 25  64  0,36  25  64  0,36  5  8  0,6  24 ;
3). 12  3  12  3  36  6 .
Розв’яжіть самостійно з підручника № 454(2), ст. 122 та № 456(2), ст.
123.
Зелені
Довідкова картка
Властивості арифметичного кореня
Теорема 14.4. (арифметичний квадратний корінь з дробу) Для будьяких дійсних чисел а і b таких, що

a  0 і b  0,

виконується рівність

.
Приклади. 1).

81
81
9


 0,9 ;
100
100 10

2).
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3).

2
8
16
16
4



 .
11 11
121
121 11

Розв’яжіть самостійно з підручника № 454(11), ст. 122 та № 456(7), ст.
123.
4) Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи відповідно до своїх
номерів («експертні» групи). У кожну експерту групу потраплять
представники з кожної «домашньої» групи. Учні з різних «домашніх»
груп демонструють своїм однокласникам способи розв’язування задач.
Учні кожної «домашньої» групи пояснюють свої розв’язані задачі.
5) Вчитель пропонує учням об’єднатися в «домашні» групи, учасники
яких обмінюються між собою інформацією про способи розв’язування
задач.
Розгляньте завдання:
1. Знайдіть значення виразу № 462 ( 1,2 ).
2. Знайдіть значення виразу № 464 ( 1, 2, 5).
IV. Рефлексивно-оцінювальний (підсумковий) етап.
1. Рефлексія
Рефлексія (за допомогою вправи «Мікрофон»)
 Які знання, вміння було отримано на уроці?
 Чи всі учні на уроці працювали?
 В якому настрої ви перебували на уроці?
 На розвиток яких якостей, здібностей, рис характеру вплинув цей
урок? (мислення, пам’яті, уваги, дисциплінованості, самостійності,
спостережливості тощо.)
 Що на даному уроці заважало вам працювати продуктивно?
 Що було непотрібним, зайвим?
 Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на уроці
досвід?
 Чи можемо сказати, що цей урок важливий для вас?
2. Само- та взаємооцінювання. (учні оцінюють свою роботу на уроці)
На столі в кожній групі знаходяться картки успіху заповніть їх.
3. Домашнє завдання. Обов’язкове: Вивчити §2.14, ст.118-121 .
Розв’язати: № 463, № 465, ст.124. За бажанням: № 473, ст. 125.
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10 клас
Тема уроку. Застосування похідної до дослідження та побудови
графіків функцій.
Мета:
 домогтися засвоєння загальної схеми дослідження функції;
 сформувати в учнів вміння застосовувати похідну до дослідження
функцій та побудови графіків функцій;
 створити умови для розвитку пізнавальної активності дітей,
творчих здібностей та кмітливості учнів;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:
 вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити роботу
до кінця;
 загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;
 соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 здоров’язбережувальна –
знати правила безпечної роботи з
комп’ютером;
 громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;
 інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.
Обладнання: комп'ютер,
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок з використанням моделі
змішаного навчання – ротації за станціями.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Емоційна настанова
– Сьогодні ви працюєте в групах, які самі створили. Тож, візьміться
за руки, тепло долонь і усмішку передаймо один одному.
Організаційна настанова
На уроці ми з вами попрацюємо за станціями. Кожна станція
позначена відповідним кольором. На кожній станції вам необхідно
виконати певну роботу. Працюючи , потрібно пам'ятати про час: він
швидко закінчується. Коли час закінчується, вам необхідно залишити
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місце роботи і перейти до іншої станції. Якщо ви виконали завдання на
станції раніше визначеного часу, що робити? Так, можна допомогти
своєму товаришу по групі.
II. Актуалізація опорних знань
Теоретичний бліц-турнір «Вузлик на пам’ять». (слайд 6)
Група вибирає поняття на дошціі відразу відповідають. Неправильні
відповіді виправляють самі учні (і лише за необхідності – вчитель). За
правильну відповідь учні виставляють у лист оцінювання кількість
набраних балів.
Для учнів зі слабкими знаннями використовується прийом
«Незакінчене речення» .
Перелік запитань
Що називається диференціюванням?
Диференціюванням називається знаходження похідної функції.
Що називається критичними точками функції?
Критичними точками функції називаються точки, в яких похідна функції
... (дорівнює нулю, або не існує)
Як знайти критичні точки функції?
Щоб знайти критичні точки функції, треба розв’язати рівняння: f '(х) = 0.
Ознака зростання функції.
Якщо для даного проміжку виконується нерівність f '(х)> 0, то функція f
…(зростає) на даному проміжку.
Ознака спадання функції.
Якщо для всіх Х з даного проміжку виконується нерівність f '(х)< 0, то
функція f спадає на даному проміжку.
Які точки називаються точками екстремуму?
Точками екстремуму називаються точки максимуму і точки мінімуму
функції.
Ознака мінімуму функції.
Якщо при переході через точку Х похідна змінює знак з «-» на «+», то
точка Х є точкою …(мінімуму функції).
Ознака максимуму функції.
Якщо при переході через точку Х похідна змінює знак з «+» на «-», то
точка Х є точкою… (максимуму функції.)
Область визначення функції.
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Область визначення функції – це множина значень, яких набуває
аргумент.
1.
Знайдіть область визначення функції: 1) f(x)=8-x-x2-2x3;
1−𝑥
2) 𝑓(𝑥 ) =
; 3) 𝑓 (𝑥 ) = √2𝑥 − 7;
𝑥−3
2. Знайти координати точок перетину з осями координат графіка
функції f(x)=x2+x-6.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Прогнозування теми та очікувань від уроку
— Молодці! А чи зможете ви самі озвучити тему нашого уроку?
— Що ви чекаєте від уроку? Щоб хотіли дізнатися чи навчитися?
Запишіть коротко свої очікування на стікерах - листочках та «почепіть» ці
листочки на дерево «Знань» на дошці.
2.
Повідомлення теми уроку
3.
Мотивація навчальної діяльності
— А навіщо нам ці знання? Де вони нам стануть у нагоді?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Ротація за станціями. Робота в групах. Час роботи на станції – 8 хв
Червона.
Діти працюють он-лайн. Вони знаходять джерела в Інтернеті, де
застосовується дослідження функції.
Завдання:
1. Знайдіть джерела в Інтернеті, застосування похідної в різних сферах
життя людини.
2. Створити презентацію (3 – 4 слайда) застосування похідної в різних
сферах життя людини.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Зелена.
Робота з учителем.
Ознайомлення з схемою дослідження функції..
Пояснення вчителя про дослідження функції
Вивчення матеріалу за підручником (с.139)
Опрацювання схеми дослідження функції:
Схема дослідження функції
Знайти область визначення функції
Визначити, чи є функція парною або непарною.
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3. Визначити, чи є функція періодичною.
4. Знайти точки перетину функції з осями координат, проміжки
знакосталості.
5. Знайти критичні точки функції.
6. Знайти проміжки зростання та спадання функції.
7. Знайти точки екстремумів та екстремуми функції.
8. Дослідити поведінку функції в окремих точках (для уточнення
поведінки графіка функції).
9. Побудувати графік функції.
Синя.
Практична робота: Дослідження функції та побудова її графіка.
Завдання:
1. Дослідіть функцію та побудуйте її графік f(x)=(x+4)2(x-5)
2.Дослідіть функцію та побудуйте її графік f(x)=-0,25x4+x2
3.Дослідіть функцію та побудуйте її графік f(x)=x3-3x2
V. Рефлексія
1. Функція у = f(х) диференційована. За даними наведеними у таблиці,
зазначте точки максимуму і мінімуму функції, а також проміжки її
зростання
x
(-∞;-8)
-8
(-8; -1
(-1; 6)
6
(6;+∞)
1)
f′ (x)
0
+
0
+
0
f (x)

2.
Знайди пару. Знайти похідну функції та відповідний до неї
графік.
Створити логічну пару: функція + похідна + графік.
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V
V
V
V
V
V
Зворотній зв'язок
— Давайте глянемо на наше дерево Знань, яке ми зробили на початку
уроку. Чиї очікування справдилися? Хто не отримав відповіді на своє
запитання?
VІ. Підведення підсумків
Бесіда:
— Яку нову інформацію ви отримали сьогодні на уроці?
— Чи корисний для вас був цей урок?
— З чим найбільше сподобалось працювати?
— за якою схемою потрібно досліджувати функцію?
VІІ. Домашнє завдання
Вивчити: параграф 1, пункт 15, ст..139-141
Обов’язково загальне. Розв’язати: № 15.2(1,5)
Обов’язкове на вибір. Розв’язати: № 15.4(1), 15.4(4).
За бажанням. Розв’язати: № 15.8(1).
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10 клас
Тема уроку. Ірраціональні нерівності
Мета:
 домогтися засвоєння основних типів ірраціональних нерівностей;
 сформувати
в
учнів
вміннярозв’язувати
основні
типи
ірраціональних нерівностей;
 сформувати в учнів вміння застосовувати набуті знання при
розв’язку задач;
 створити умови для розвитку пізнавальної активності дітей,
творчих здібностей та кмітливості учнів;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:
 вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити роботу
до кінця;
 загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;
 соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 здоров’язбережувальна –
знати правила безпечної роботи з
комп’ютером;
 громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;
 інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.
Учні знатимуть:
 методи розв’язування ірраціональних нерівностей
Учні вмітимуть:
 розв’язувати основні типи ірраціональних нерівностей.
Тип уроку: Формування вмінь і навичок.
Обладнання: мультимедійні дошка, проектор, комп’ютери .
Методи, прийоми, види, форми роботи: інтерактивна вправа «Ажурна
пилка»
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Розум полягає не тільки в знаннях, але й у
вмінні застосовувати ці знання.
Аристотель
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Забезпечення емоційної готовності до уроку.
Що для вас означає слово урок? Для мене –це
У –успіх
Р –радість
О –обдарованість
К – компетентність
Сьогодні вас на уроці чекає успіх та радість. А вашу обдарованість та
компетентність ви проявите під час уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.
Перевірка домашнього завдання.
Діти! Зверніть увагу на дошку. Як ви вважаєте? Про що вам говорять
записи на дошці. Так звісно це номери завдань домашньої роботи..
Допоможіть встановити відповідність між номерами завдань та їх
відповідями.
1. х 2  5х  1  х  4
А) 4
2. 3  х 2  х  2 Б) -6; 7
3. 4  2х  х 2  х  2
В) 1; 4
2
4. (х-1) х  х  42  0
Г) 5
5. х  5  х  1
Д) 3
Відповідь: 1-Г; 2-Е; 3-Д; 4-Б; 5-А
Е) 1
Актуалізація суб’єктного досвіду.
Для перевірки вашої компетентності з попередньої теми :
«Ірраціональні рівняння» ми проведемо тестову самостійну роботу.
Займіть свої місця біля комп’ютерів.
Ті учні , що не за комп’ютерами повинні впорядкувати ірраціональні
числа в порядку зростання. В комірках разом із завданнями є літери.
Впорядкуйте знайдені розв’язки в порядку зростання. Що ми отримали?
Так ми з вами отримали таке слово «Нерівності».
Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати ірраціональні нерівності.
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ІІІ. Підготовка учня до сприйняття нової теми.
1. Повідомлення теми уроку.
В кожного з вас на столі є листочки напишіть ціль, яку ви ставите перед
собою на цьому уроці, озвучте її та приклейте до дерева успіху.
2. Вибір цілей уроку (учні формують самі цілі уроку).
3. Колективне планування роботи на уроці. (після того, як вчитель визначив
з учнями, як це робити потрібна згода дітей на план).
IV. Засвоєння нових знань і способів дій.
За допомогою методу «Ажурна пилка» ми познайомимося з цими типами
ірраціональних нерівностей.
Інтерактивна вправа
1) Інструктування: Цей вид діяльності дасть вам можливість працювати
разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок
часу, а також ви зможете допомагати один одному вчитися навчаючись.
Під час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» маєте бути
готовими працювати в різних групах.
─ Спочатку ви працюєте в «домашній» групі. (Кожна група отримує
завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал. Вам потрібно обрати в
групі голову, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, котра
ставить запитання, або переконатися, що кожний розуміє зміст матеріалу.
─ Потім в іншій групі ви будете виступати в ролі «експертів» з питання, над
яким працювали в «домашній групі», та отримувати інформацію від
представників інших груп.
─ В останній частині заняття ви знову повернетеся у свою «домашню»
групу, для того щоб поділитися тією новою інформацією, що її вам
надали учасники інших груп. Виробляєте спільні висновки та рішення.
2) Учні отримують картку одного з кольорів (синього, червоного,
жовтого, зеленого) з номером на ній (від 1 до 5). Сформувалося чотири
«домашніх» групи по 5 чол. у кожній. Групи отримують картки із
завданнями, довідкову картку.
3) Учням пропонується об’єднатися в групи відповідно до кольору
картки, яку вони отримали («домашні» групи). У «домашніх» групах учні
знайомляться зі змістом карток, обмінюються думками.
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Зміст карток
Сині
Довідкова картка
Ірраціональні нерівності
Теорема 15.4. Нерівність виду f ( x)  g( x) рівносильна системі
 f ( x)  g ( x),

 g ( x)  0.

Приклад. Розв’яжіть нерівність

х 2  3х  1  3х  4

Розв’язання. Дана нерівність рівносильна системі
Звідси

 х  5,
 х 2  6 х  5  0, 
 х  1,

4


х ;
х  4 ;

3


3

 х 2  3х  1  3х  4,

3х  4  0.


х  5.

Відповідь: 5;) .
Розв’яжіть самостійно № 15.1(1, 2) з підручника, ст. 110.
Червоні
Довідкова картка
Ірраціональні нерівності
Теорема 15.5. Нерівність виду f ( x)  g( x) рівносильна системі
 f ( x)  ( g ( x)) 2 ,

 g ( x)  0,
 f ( x )  0.


Приклад. Розв’яжіть нерівність

2х 2  3х  5  x  1 .

Розв’язання. Дана нерівність рівносильна системі
Звідси

 2  x  3,


x  1,

 x  1 або х  2,5.


2 х 2  3 х  5  ( x  1) 2 ,

x  1  0,

 2 x 2  3 x  5  0.


х  2,5. Отримуємо 2,5  х<3.

Відповідь: 2,5;3) .
Розв’яжіть самостійно № 15.3 (1.,4) з підручника, ст. 110
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Жовті
Довідкова картка
Ірраціональні нерівності
Теорема 15.6 Нерівність виду f ( x)  g( x) рівносильна сукупності двох
систем

  g ( x)  0,
 
  f ( x)  0, .
 g ( x)  0,
 f ( x)  ( g ( x)) 2 .


Приклад. Розв’яжіть нерівність х 2  7 х  12  6  x .
Розв’язання. Дана нерівність рівносильна сукупності двох систем.
1)
2)

 x  6,
 6  x  0,
 x  4,
x>6.
 2

 x  7 x  12  0;  x  3;

 x  6, 24
6  х  0,

 x  6.
24

2 
 х  7 х  12  (6  x) ;  x  19 ; 19

Розв’яжіть самостійно з підручника № 15.5(1, 2), ст. 111.
Зелені
Довідкова картка
Ірраціональні нерівності
Теорема 15.6 Якщо для будь-якого х  М виконуються нерівності f (x) 
0 і g ( x)  0 , то нерівності f(x)>g(x) i  f ( x) 2 k  g ( x) 2 k , k  N рівносильні на
множині М.
Приклад. Розв’яжіть нерівність 2 х  1  x  3  2 x. .
Розв’язання. Обидві частини даної нерівності набувають невід’ємних
значень на множині M  3; , яка є областю визначення цієї нерівності.
Тому дана нерівність на множині М рівносильна нерівності



2х  1 

х 3

  2 х  .
2

2

Звідси 2 2 х  1 х  3  х  2.
На множині M  3; обидві частини останньої нерівності набувають
невід’ємних значень. Тоді за теоремою 15.7 отримуємо:
4(2 х  1)( х  3)  ( х  2) 2 , 7 х 2  24 х  16  0,  4  х  4,


 7
х  3;
х  3;



 х  3;

3 х  4.

Відповідь: 3;4 .
Розв’яжіть самостійно з підручника № 15.11(2), ст. 111.
4) Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи відповідно до своїх
номерів («експертні» групи). У кожну експерту групу потраплять
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представники з кожної «домашньої» групи. Учні з різних «домашніх» груп
демонструють своїм однокласникам способи розв’язування задач. Учні
кожної «домашньої» групи пояснюють свої розв’язані задачі.
5) Вчитель пропонує учням об’єднатися в «домашні» групи, учасники
яких обмінюються між собою інформацією про способи розв’язування
задач.
V. Закріплення нових знань і способів дій.
Розв’яжіть завдання:
№ 15.3 ( 3); № 15.5 ( 4); № 15.7 (1); №15.9 (1).
VІ. Підсумки уроку. Рефлексія.
1. Рефлексія
Рефлексія (за допомогою вправи «Мікрофон»)
 Які знання, вміння було отримано на уроці?
 Чи всі учні на уроці працювали?
 В якому настрої ви перебували на уроці?
 На розвиток яких якостей, здібностей, рис характеру вплинув цей урок?
(мислення,
пам’яті,
уваги,
дисциплінованості,
самостійності,
спостережливості тощо.)
 Що на даному уроці заважало вам працювати продуктивно?
 Що було непотрібним, зайвим?
 Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на уроці досвід?
 Чи можемо сказати, що цей урок важливий для вас?
За допомогою пантоміми покажіть нам чи ви задоволені своєю робою
на уроці. Руки вгору – задоволені, руки вниз – не задоволені, закрити
лице руками – вам всеодно.
Більшість учнів задоволені своєю роботою на уроці, цілі досягнуто і
наше дерево успіху вже має свої плоди – яблука-успіху, які я вам хочу
кожному вручити.
2. Само- та взаємо оцінювання. (учні оцінюють свою роботу на уроці)
На столі в кожної групи знаходяться картки успіху заповніть їх.
VІІ. Повідомлення домашнього завдання.
Обов’язкове: Вивчити §2.15, ст.107-110 .
Розв’язати: № 15.2(1), №15.4(1,4), №15.6(1,3) ст.111.
За бажанням: № 15.12(1), ст. 111.
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11 клас
Тема уроку. Конус і його елементи
Мета:
 домогтися засвоєння поняття конуса та його елементів(основи,
вершини, твірних, радіуса основи, висоти, осі, осьового перерізу);
 домогтися засвоєння властивостей конуса;
 сформувати в учнів вміння застосовувати набуті знання при
розв’язку задач, що передбачають застосування означення конуса та його
властивостей;
 розвивати просторову уяву, логічне мислення, пам'ять, увагу;
 сприяти розвитку комунікативних умінь;
 сприяти розвитку самостійного, творчого ставлення до своєї роботи;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:
 вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити роботу
до кінця;
 загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;
 соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 здоров’язбережувальна –
знати правила безпечної роботи з
комп’ютером;
 громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;
 інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.
Учні знатимуть:

конус та його елементи.
Учні вмітимуть:

розв’язувати задачі, використовуючи властивості конуса.
Тип уроку: Формування вмінь і навичок.
Обладнання: мультимедійні дошка, проектор, ПК
Методи, прийоми, види, форми роботи:
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Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, тому навчайтесь.
В. Мономах
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.
Перевірка домашнього завдання. Два учні відтворюють на дошці
домашні завдання, а інші виконують тест «Циліндр».
1.
Висота і радіус циліндра дорівнюють 15см і 5см відповідно.
Знайдіть відстань від осі циліндра до відрізка, довжина якого17см і кінці
якого лежать на колах основ циліндра (Відповідь. 3см)
2.
Пряма, яка перетинає основи циліндра в точках, що лежать на
колах основ, нахилена до них під кутом 600 і віддалена від осі на 5см.
Знайдіть висоту циліндра, якщо радіус онови дорівнює 13см. (Відповідь.
24 3 см)
Презентація хлопців про властивості та застосування хлопців.
ІІІ. Підготовка учня до сприйняття нової теми.
Сьогодні на уроці ми будемо говорити про такі речі (слайд):
Я розумію ваше
здивування. Виникають
запитання:
 Що об’єднує ці малюнки?
 Чому вони присутні у нас на
уроці?
 Як їх можна пов’язати з
темами, що ми вивчаємо, і з
математикою взагалі?
1.
Повідомлення теми уроку.
2.
Вибір цілей уроку (учні
формують самі цілі уроку).
Запишіть в зошити, що ви очікуєте від цього уроку.
3.
Колективне планування роботи на уроці. (після того, як вчитель
визначив з учнями, як це робити потрібна згода дітей на план).
IV. Засвоєння нових знань і способів дій.
Розповідь вчителя. За допомогою презентації подати означення конуса та
його елементів.
V. Закріплення нових знань і способів дій
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1. Практична частина. Розв’язування опорної задачі
1. У прямому конусі з твірною 10см та висотою 8см проведено осьовий
переріз. Знайти площу цього перерізу та площу основи циліндра.
(Sосн.=36π см2; Sперер.=48 см2)
2. Радіус основи конуса дорівнює 28см, а твірна довша висоти на 8см.
Знайдіть площу осьового перерізу конуса. (Відповідь. 1260см2)
3. Пограємо у гру «Хто зверху хлопці чи дівчата?»
У конусі радіус і висота відповідно дорівнюють:
Дівчата – 4см і 3см;
Хлопці – 6см і 8см.
Знайдіть: а) твірну конуса;б) площу осьового перерізу;
в) площу основи конуса;г) кут між твірною і висотою.
(Відповідь. Дівчата. а) 5см; б) 12см2; в) 16  см2; г)

4
.
3
3
arctg .)
4

arctg

Хлопці а) 10см; б) 48см2; в) 36  см2; г)

2. Теоретична частина на закріплення вивченого матеріалу
Розв’язати кросворд із презентації

3. Мультимедійна презентація дівчат на застосування конуса
VІ. Підсумки уроку. Рефлексія.
Як ви думаєте, чому пожежні відра конусоподібні?(відповіді учнів)
Повідомлення учня
Справа в тому, що конусоподібними відрами зручніше черпати
пісок із пожежного ящика (адже вогонь гасять не тільки водою, але і
піском). Щоб зачерпнути пісок, необхідно взятися однією рукою за ручку,
а другою за дно. З плоского дна звичайного відра рука в пожежній
рукавиці сповзає. Тому зручно триматися за вершину конуса.До того ж
конусоподібне відро легко занурюються в пожежну бочку с водою. Крім
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того, взимку вода в бочці може покритися кригою. Вершиною конуса
пробить його простіше. Пожежники також стверджують, що із відраконуса воду можна виплеснути далі і точніше, ніж із звичайного.
Перегляньте свої очікування, які ви записали в зошити на початку
уроку – позначте ті, що справдились знаком +, а ті що не справдились
знаком -.
 Які знання, вміння було отримано на уроці?
 Чи всі учні на уроці працювали?
 В якому настрої ви перебували на уроці?
 На розвиток яких якостей, здібностей, рис характеру вплинув цей
урок?
(мислення,
пам’яті,
уваги,
дисциплінованості,
самостійності, спостережливості тощо.)
 Що на даному уроці заважало вам працювати продуктивно?
 Що було непотрібним, зайвим?
 Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на
уроці досвід?
 Чи можемо сказати, що цей урок важливий для вас?
Учитель: Мудрець сказав: «Дві людини, які обмінялися золотими
монетами, не стали багатшими. Але якщо вони обмінялися думками, то
кожний з них стає в двоє багатшим.» Ця істина – проста, але зміст її –
глибокий. І ви, я впевнена, обмінюючись сьогодні думками, ідеями,
знаннями, стали багатшими інтелектуально, бо вчилися практичному
застосуванню отриманих знань.
(Оцінити учнів, які працювали на уроці)
VІІ. Повідомлення домашнього завдання.

Домашнє
завдання

Вивчити § 26 , ст.191.

Обов'язкове:

Розв’язати: 1. № 984, ст.197.
2. Хорду завдовжки m, що лежить в основі конуса, видно
з центра основи під кутом  . Знайдіть висоту конуса,
якщо його твірна нахилена до площини основи під кутом 

За бажанням:
Розміри басейну 2м:4м:2м.Скільки ходок
потрібно буде зробити, щоб заповнити
його на четверту частину водою, якщо для
цього використовувати два відра.
Островець Ірина Миколаївна
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11 клас
Тема уроку. Показникові нерівності
Мета:
 домогтися засвоєння різних способів розв’язування показникових
нерівностей;
 сформувати в учнів вміння застосовувати набуті знання при
розв’язку задач;
 створити умови для розвитку пізнавальної активності дітей,
творчих здібностей та кмітливості учнів;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:
 вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити роботу
до кінця;
 загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;
 соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 здоров’язбережувальна –
знати правила безпечної роботи з
комп’ютером;
 громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;
 інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.
Учні знатимуть:
 які нерівності називають показниковими;
 різні способи розв’язку показникових нерівностей.
Учні вмітимуть:
 розв’язувати задачі з показниковими нерівностями, використовуючи
різні способи їх розв’язку.
Тип уроку: Формування вмінь і навичок.
Обладнання: мультимедійні дошка, проектор,планшети, смартфони
Методи, прийоми, види, форми роботи: інтерактивні вправи «Ажурна
пилка» та «Мікрофон».
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Те що ми знаємо - обмежене,а те чого не знаємо нескінченне.
П’єр-Симон Лаплас
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
Говорять: «Якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, подаруйте
йому спочатку свій гарний настрій.» То ж давайте усміхнемось один до
одного, щоб наш урок пройшов в хорошому настрої.
2. Перевірка домашнього завдання
Перевірку домашнього завдання ми проведемо за допомогою он-лайн
тесту, який знаходиться на сторінці «Перевір себе» мого блогу.
Незабудьте внести свої результати у вашу особисту картку.
Давайте пригадаємо, яку тему ми зараз вивчаємо?
На початку вивчення цієї теми ви об’єдналися в групи для створення
проектів «Застосування показникової функції». Зараз ми побачимо звіт
ваших груп, який об’єднаний в один відео-файл.
3. Актуалізація суб’єктного досвіду.
Розв’яжемо завдання усної розминки. ( слайди 3-9)
Розв’яжіть нерівності.(слайд10)
ІІ. Цілевизначення і планування.
4. Повідомлення теми уроку.
5. Вибір цілей уроку (учні формують самі цілі уроку).
6. Колективне планування роботи на уроці. (після того, як вчитель
визначив з учнями, як це робити потрібна згода дітей на план).
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
Нерівності, в яких невідоме входить до показника степеня, називаються
показниковими.
Наприклад: 5 x 1  1 ; 2х-3>32.
Найпростіші показникові нерівності – це нерівності виду:
ax>b; aх<b; a>0; a  1; b>0.
Розв’язування найпростіших показникових нерівностей
a>1

f(x)>g(x)
2

Знак нерівності не
змінюється

af(x)>ag(x)
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0<a<1
Знак нерівності
змінюється на
протилежний
Загального способу розв’язування таких нерівностей не існує.
Розглянемо деякі типи і способи розв’язування показникових
нерівностей.
1. Найпростіші та ті, які зводяться до них таким шляхом:
а) зведення до однієї основи;
б) винесення спільного множника за дужки;
в) ділення обох частин на степінь.
2. Показникові нерівності, які зводяться до алгебраїчних:
а) зведення до квадратного шляхом заміни;
б) однорідні.
А зараз за допомогою методу «Ажурна пилка» ми познайомимося з цими
способами.
af(x)>ag(x)



f(x)<g(x)

Інтерактивна вправа
2) Інструктування: Цей вид діяльності дасть вам можливість працювати
разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок
часу, а також ви зможете допомагати один одному вчитися навчаючись.
Під час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» маєте бути
готовими працювати в різних групах.
─
Спочатку ви працюєте в «домашній» групі. (Кожна група отримує
завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал. Вам потрібно обрати в
групі голову, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, котра
ставить запитання, або переконатися, що кожний розуміє зміст матеріалу.
─
Потім в іншій групі ви будете виступати в ролі «експертів» з
питання, над яким працювали в «домашній групі», та отримувати
інформацію від представників інших груп.
─
В останній частині заняття ви знову повернетеся у свою «домашню»
групу, для того щоб поділитися тією новою інформацією, що її вам
надали учасники інших груп. Виробляєте спільні висновки та рішення.
2) Учні отримують картку одного з кольорів (синього, , жовтого,
зеленого) з номером на ній (від 1 до 4). Сформувалося чотири
«домашніх» групи по 4 чол. у кожній. Групи отримують картки із
завданнями, довідкову картку.
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3) Учням пропонується об’єднатися в групи відповідно до кольору
картки, яку вони отримали («домашні» групи). У «домашніх» групах учні
знайомляться зі змістом карток, обмінюються думками.
Зміст карток
Сині
Довідкова картка
Зведення показникових нерівностей до найпростіших шляхом
зведення до спільної основи

Розв’яжіть самостійно

нерівність:  1 
2

x 2 3 x  4

 4;

Довідкова картка
Зведення показникових нерівностей до найпростіших шляхом
винесення спільного множника за дужки.
Показникові нерівності A0 a mxk

0

 A1a mxk1  ...  An a mxkn


M зводяться


до

найпростіших шляхом винесення за дужки спільного множникаamx+k, де ki
– найменше із чиселk0, k1, …, kn.
Розв’яжіть самостійно нерівність: 3x+3x+2<30.
Зелені
Довідкова картка
Зведення показникових нерівностей до квадратних шляхом введення
нової змінної
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Показникові нерівності виду Aa2x+Bax+C><0 зводяться до квадратних
шляхом заміни ax=t, t>0 (показникова функція набуває лише додатних
значень).

Розв’яжіть самостійно нерівність: 25x-5x-20<0.
Жовті
Довідкова картка
Зведення показникових нерівностей до квадратних шляхом по
членного ділення на один із степенів.
Показникові нерівності виду Aa2x+B(ab)x+Cb2x<0 є однорідними.
Розв’язуються такі нерівності почленним діленням, як правило на
a 2 x  0 , або на b 2 x  0a 2 x  0; b 2 x  0 .
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Розв’яжіть самостійно нерівність: 5∙25x+2∙15x  3∙9x.
4)
Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи відповідно до
своїх номерів («експертні» групи). У кожну експерту групу потраплять
представники з кожної «домашньої» групи. Учні з різних «домашніх» груп
демонструють своїм однокласникам способи розв’язування нерівностей.
Учні кожної «домашньої» групи пояснюють свої розв’язанні задачі.
5)
Вчитель пропонує учням об’єднатися в «домашні» групи,
учасники яких обмінюються між собою інформацією про способи
розв’язування нерівностей.
Розв’язування вправ № 20.2(1-3), 20.10(1-3), 20.12(1-3)
6)
Клас об’єднується у загальне коло для підбиття підсумків.
IV. Рефлексивно-оцінювальний (підсумковий) етап.
1. Рефлексія (за допомогою вправи «Мікрофон»)
 Які знання, вміння було отримано на уроці?
 Яка основна схема розв’язування показникових нерівностей?
 Чи всі учні на уроці працювали?
 В якому настрої ви перебували на уроці?
 На розвиток яких якостей, здібностей, рис характеру вплинув цей
урок? (мислення, пам’яті, уваги, дисциплінованості, самостійності,
спостережливості тощо.)
 Що на даному уроці заважало вам працювати продуктивно?
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 Що було непотрібним, зайвим?
 Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на уроці
досвід?
 Чи можемо сказати, що цей урок важливий для вас?
2. Само- та взаємооцінювання. (учні оцінюють свою роботу на
уроці)
На столі в кожній групі знаходяться картки успіху заповніть їх.
V. Домашнє завдання. Вивчити §3, п.20, ст211-213.
Розв’язати: № 20.3 (1), 20.11(1), 20.13(1). За бажанням: № 20.25
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11 клас
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань з теми:
«Многогранники. Тіла обертання»
Мета:
 узагальнити та систематизувати матеріал з теми «Многогранники.
Тіла обертання»;
 сформувати вміння застосовувати набуті знання при розв’язуванні
задач;
 створити умови для розвитку пізнавальної активності дітей,
творчих здібностей та кмітливості учнів;
 сприяти виховуванню інтересу до вивчення математики.
Формування ключових компетентностей:
 вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії, докладати зусиль до досягнення результату, доводити роботу
до кінця;
 загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
опановувати моделі толерантної поведінки;
 соціальна – здатність до співробітництва у групі, мобільність,
уміння адаптуватись та виконувати різні функції у колективі;
 здоров’язбережувальна –
знати правила безпечної роботи з
комп’ютером;
 громадянської компетентності – шанобливе ставлення до людей,
які тебе оточують;
 інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати джерела
інформації.

1.
2.
3.
4.

Геометрія є пізнання всього існуючого (IV ст. до н. е.)
Платон
Хід уроку
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Яка фігура називається многогранником?
Назвіть відомі вам многогранники.
Яку фігуру називають фігурою обертання?
Назвіть відомі вам фігури обертання.
ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку.
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1.
2.
3.
4.
5.

Сьогодні наш урок буде незвичайний. У нас є 4 групи, кожна з яких
отримала певне завдання, а саме потрібно було зробити проект на певну
тему.
І ось, сьогодні всі ми з вами будемо працівниками рекламного
агентства. Назвемо його «Талант». Перед нами стоїть задача створити
рекламу певного продукту, а саме тих фігур, властивості яких ви мали
дослідити під час створення своїх проектів. Ну що ж починаємо
презентації проектів.
IV. Узагальнення і систематизація знань учнів
Кожна група презентує свій проект з даної теми.
Проект «Призма». Проект «Піраміда».
Проект «Циліндр». Проект «Конус»
Вчитель оцінює проект за допомогою таблиці критеріїв. А учасники
групи самостійно оцінюють свій внесок у створення і захисту проекту.
Ви достойно розрекламували свій продукт і на мою думку якби дійсно
існувало наше агентство, воно мабуть процвітало.
Самостійна робота
Онлайн-тестування на сайті львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти(завдання 1-4 по 1 балу; завдання 5 – 4 бали;
завдання; завдання 6, 7 по 2 бали)
V. Підсумок уроку.
Як ви вважаєте, чи досягли ми мети, яку поставили на початку уроку?
А ви кожен, чи досягли ту мету, яку поставили перед собою на початку
уроку?
Що цікавого для себе ви почерпнули з цього уроку?
Які труднощі у вас виникали під час створення проекту?
Як ви гадаєте, на що потрібно, перш за все, звернути увагу при створенні
проектів?
(Оцінити учнів)
VІІ. Домашнє завдання.
Обов’язково загальне.
Розв’язати: 1. №1177(ст. 233)
2. Розчин висипали у вигляді конічної кучі, твірна якої 6,3м,
довжина кола С = 17,6м, чи вистачить його для кладки 190м куб. стінки,
якщо для кладки 1м куб. стінки потрібно 0,23м куб. розчину?
Обов’язкове на вибір.
Розв’язати: 1. Копиця сіна має форму циліндра з конічним верхом.
Радіус її основи дорівнює 2,5 м, а висота – 4 м, причому циліндрична
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частина копиці має висоту 2,2 м. Визначте вагу сіна в копиці, якщо його
питома вага становить 0,03т/м3.
2. Скільки потрібно фарби, щоб пофарбувати зовнішню
поверхню 100 однакових відер, які мають форму зрізаного конуса, якщо
діаметри основ відра дорівнюють 25см і 30см, твірна – 27,5см, а на
фарбування 1 м2 поверхні витрачається 150г фарби?
За бажанням .Циліндричну посудину, вщерть наповнену водою,
нахилили так, що діагональ її осьового перерізу зайняла вертикальне
положення. Яка частина води витекла, якщо висота посудини утричі
більша за радіус основи?

47

Із досвіду роботи Островець Ірини Миколаївни
11 клас
Тема уроку. Правильні многогранники
Мета:
 Навчальна:
 сформувати:
знання про «правильні многогранники»; вміння розпізнавати
правильні многогранники за видами; обґрунтовувати властивості
правильних многогранників;
навички розв’язування задач теми.
 Розвиваюча:
 розвивати компетентності саморозвитку і самоосвіти, продуктивної
творчої праці, інформаційні та комунікативні компетентності
 Виховна:
 виховувати старанність, наполегливість, бажання до самоосвіти з
математики
Учні знатимуть:
 які многогранники називаються правильними;
 властивості правильних многогранників;
 де зустрічаються правильні многогранники.
Учні вмітимуть:
 будувати правильні многогранники;
 розв’язувати задачі, використовуючи властивості правильних
многогранників.
Тип уроку: Засвоєння нових знань.
Обладнання: мультимедійні дошка, проектор.
Методи, прийоми, види, форми роботи: інтерактивна вправа
«Мікрофон», «Математичний гол»
План уроку
І. Мотиваційний етап.
ІІ. Ціле визначення і планування.
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
ІV. Рефлексивно-оцінювальний (підсумковий) етап.
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Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
Сьогодні на уроці ми будемо говорити про такі речі.

Я розумію ваше здивування. Виникають запитання:

Що об’єднує ці малюнки?

Чому вони присутні у нас на уроці?

Як їх можна пов’язати з темами, що ми вивчаємо, і з математикою
взагалі?
Про те про це ми поговоримо трохи пізніше.
2. Актуалізація суб’єктного досвіду.
Для актуалізації знань учням пропонується інтерактивна вправа
«Математичний гол». Вчитель ставить запитання із теми «Правильні
многокутники». «Гол» отримує учень, який не відповів на запитання.
Питання:
1. Який многокутник називається правильним?
2.Чи правильно, що будь-який рівносторонній трикутник є правильним?
(так).
3.Чи правильно, що будь-який рівносторонній чотирикутник є
правильним? (ні, пояснити).
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4. Знайдіть величину внутрішнього кута при будь-якій вершині
правильного:
а)трикутника; б)чотирикутника; в)шестикутника.
5. Знайдіть величину зовнішнього кута при будь-якій вершині
правильного:
а)трикутника; б)чотирикутника; в)шестикутника.
6. Визначте вид многокутника, якщо :
кожний внутрішній кут дорівнює 60°; 90°;120°;
кожний зовнішній кут дорівнює120°; 90° ; 60°;
радіус вписаного кола в два рази більший від радіуса описаного кола;
із кожної вершини многокутника можна провести дві діагоналі.
ІІ. Цілевизначення і планування.
1. Повідомлення теми уроку.
2. Вибір цілей уроку (учні формують самі цілі уроку).
3. Колективне планування роботи на уроці. (після того, як вчитель
визначив з учнями, як це робити потрібна згода дітей на план).
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
Повідомлення учителя: жодне геометричне тіло не має такої
довершеності та краси, як правильні многогранники. «Правильних
многогранників так мало, написав колись Льюїс Керролл, – але цей
скромний за кількістю загін зумів увійти в самі глибини різних наук».
Льюїс Керролл– англійський письменник, математик, філософ та
фотограф. Найбільш відомі його роботи – «Аліса в Країні чудес» і «Аліса
в Задзеркаллі». Що ж це за геометричні фігури?
Пояснення та розповідь вчителя: у курсі планіметрії ви
познайомилися з правильними многокутниками. Існує безліч правильних
многокутників.
Опуклий многогранник називається правильним, якщо всі його грані –
рівні правильні многокутник, а всі вершини однаково віддалені від
деякої точки.
Існує п’ять видів правильних опуклих многогранників:

тетраедр;

гексаедр (куб);

октаедр;

додекаедр;
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ікосаедр.

Виступ творчих груп з міні проектами тетраедр, гексаедр (куб),
октаедр, додекаедр, ікосаедр.
Слухаючи своїх одногрупників учні заповнюють таблицю.
Правильні многогранники
Число
Назва
Вид грані
граней
вершин
ребер
Правильний
4
4
6
тетраедр
Правильний
6
8
12
гексаедр (куб)
Правильний
октаедр
Правильний
додекаедр
Правильний
ікосаедр

8

6

12

12

20

30

20

12

30

IV. Рефлексивно-оцінювальний (підсумковий) етап.
1. Рефлексія
Пропоновані для розв’язування задачі:
1. № 866 ( Знайдіть суму плоских кутів при всіх вершинах:
а) ікосаедра;
б) додекаедра ( а) 36000, б) 64800 ).)
2. Ребро правильного октаедра дорівнює а. Знайдіть відстань між двома
протилежними вершинами. (Відповідь: а ).
3. Під яким кутом із центра правильного октаедра видно його ребро?
(Відповідь. 90о).
Рефлексія (за допомогою вправи «Мікрофон»)
 Які знання, вміння було отримано на уроці?
 Чи всі учні на уроці працювали?
 В якому настрої ви перебували на уроці?
 На розвиток яких якостей, здібностей, рис характеру вплинув цей урок?
(мислення, пам’яті, уваги, дисциплінованості, самостійності,
спостережливості тощо.)
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 Що на даному уроці заважало вам працювати продуктивно?
 Що було непотрібним, зайвим?
 Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на уроці
досвід?
 Чи можемо сказати, що цей урок важливий для вас?
 Які пізнавальні процеси були задіяні на уроці найбільше (мислення,
пам'ять, увага, уява)?
 Якого життєвого досвіду ви набули (володіти собою, захищати свої
знання, бути впевненими в собі, поводити себе в незвичних умовах
тощо)?
 Чи отримали ви задоволення від власної праці? Чи вичерпали ви свої
можливості? Чи є бажання повторити сьогоднішні відчуття?
 Охарактеризуйте свій емоційний стан протягом уроку (хвилювались,
боялись, дивувались, зосереджувались) та в кінці уроку (задоволені,
виснажені, впевнені, раді, успішні).
2. Само- та взаємооцінювання. (учні оцінюють свою роботу на уроці)
V. Домашнє завдання. Вивчити §23, ст.164 -167.
Розв’язати: №869, №872,на 12 балів № 882.

52

Із досвіду роботи Островець Ірини Миколаївни

з теми
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Мета:
обґрунтувати важливість і необхідність формування в учнів прийомів
розумової діяльності;
показати на практиці форми і способи роботи по формуванню прийомів
розумової діяльності.
Завдання:
обґрунтувати важливість і необхідність формування в учнів прийомів
розумової діяльності;
розглянути форми і способи роботи по формуванню прийомів розумової
діяльності.
Етапи майстер-класу:
1) Мотиваційний етап.
2) Ціле визначення і планування.
3) Опрацювання навчальної технології.
4) Рефлексивний (підсумковий)етап.
Обладнання: ноутбуки, проектор, мультимедійна презентація майстер –
класу, плакат з островами.
І. Мотиваційний етап.
Доброго дня шановні колеги і гості!
Сьогодні я пропоную вам здійснити віртуальну подорож. Але для
початку ми перевіримо наше спорядження. Для цього потрібно розгадати
запитання – загадку: «Японське прислів'я свідчить:
Упіймай мені одну рибку - і я буду ситий один день,
Упіймай мені дві рибки - і я буду ситий два дні,
Навчи мене ловити рибу - і я буду ситий завжди».
Як ви думаєте про який педагогічний термін тут може йти мова? (про
загально навчальні уміння і навички, ключові компетентності)
Ну що ж, вірно. Загально навчальні уміння і навички є однією із
складових ключових компетентностей. А одним з чинників розвитку
інтелектуальної компетентності є способи розумової діяльності.
Існує три складових: знання інтелектуальних операцій, володіння ними
і уміння сформувати у учнів інтелектуальні операції.
ІІ. Ціле визначення і планування.
1. Повідомлення теми майстер-класу.
2. Вибір цілей майстер-класу.
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3. Колективне планування роботи на майстер-класі.
(Які цілі чи завдання ви ставите перед собою на цьому майстер класі для
розкриття нашої теми?)
ІІІ. Опрацювання навчальної технології.
Отже розпочнемо нашу подорож. Я пропоную вам такий маршрут, а
саме я пропоную відвідати три острови.

Володіння
Знання

інтел
екту
альн
их
опера
цій

інтелект
уальними
операція
ми

Уміння

форму
вати
інтеле
ктуал
ьні
операц
Ось ми приплили до острова «Знання». Тут миії познайомимось з
основними розумовими операціями.
учнів
Основні розумові операції – це аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення, абстрагування, класифікація і систематизація. Кожна із цих
операцій виконує визначену функцію в процесі пізнання і знаходиться в
складному взаємозв’язку з іншими операціями.
Процес розв’язку будь-якої задачі, процес пізнання, побудований на
розумовій діяльності. Тільки в цьому випадку проходить усвідомлення
навчального матеріалу і, саме головне, розвиток учня, його
інтелектуальних здібностей .
Екзюпері хоча і не був педагогом, але у нього є такі слова: " Не
давайте дітям готових формул, формули - пустота, але збагатіть їх
образами і картинами на яких видно зв’язуючи нитки. Не обтяжуйте дітей
мертвим вантажем фактів, навчіть їх прийомів і способів які допоможуть
їм зрозуміти. Не судіть про здібності по легкості засвоєння. Далі й
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успішніше йде той, хто важко переборює себе і долає перешкоди. Любов
до пізнання - ось головне мірило".
Усе це ви вже знаєте, тому на цьому острові ми довго не
затримуємося і подорожуємо далі.
Ми припливаємо до острова «Володіння інтелектуальними
операціями»
Я пропоную вам з допомогою різних прийомів розумової діяльності
пройти випробування, які зустрінуться вам на цьому острові.
1) Перед вами вказівник, що вкаже нам на напрямок. Спробуйте
відгадати напрямок. Для цього на камені є фігури-підказки.
І так, це трикутна призма вона є тут зайвою, оскільки всі інші фігури
відносяться до паралелепіпедів. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про
паралелепіпеди.
2) На цьому етапі нам потрібно систематизувати всі свої знання про
властивості паралелепіпедів. Вони вам знадобляться далі.
3) А ось в цій маленькій затоці живе маленька рибка-піран'я. Вам
потрібно перебратися через цю затоку. Тут є міст, але на вході і виході
стоїть кодовий замок. Кодом цього замка є номери видів для цих понять.
А тепер спробуємо відкрити замок за допомогою карти-ключа. Вхід
вільний.
4) Вам потрібно допомогти павукові сплести свою павутину, розмістивши
в її вузлах ці поняття.
5) І він привів нас до хатини мудреців, що живуть на цьому острові. Вони
приготували для вас запитання про суттєвість чи несуттєвість ознаки
математичних понять.
Якої ознаки не хватає прямокутному паралелепіпеду, щоб бути
кубом?
Спробуємо застосувати цю ж ознаку і в другому випадку. Так, тепер
уже ця ознака стала несуттєвою.
Якої ознаки не хватає прямому паралелепіпеду, щоб бути кубом?
І так ви успішно пройшли всі випробування.
Математичний зміст, яким були наповнені наші випробування, був не
найважливішим сьогодні. Важливішими були ті прийоми розумової
діяльності, які допомогли вам дати відповіді на питання. Ці прийоми
можуть бути використані на будь-якому уроці, незалежно від предмета,
вони сприяють інтелектуальному розвитку особистості. Адже недаремно
ще Ейнштейн сказав: "Освіта - це те, що залишається з людиною, коли
вона забуває все, чому навчилася в школі".
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Ось ми з вами дісталися острова «Уміння сформувати у учнів
навички до інтелектуальних операцій».
На цьому острові я пропоную вам наступні завдання:
(робота в
групах)
На початку нашого майстер-класу я роздала вам метелики, що
символізують життя, любов, надію. Я пропоную вам об’єднатися в групи
по кольору метелика, який ви маєте. Кожна група отримала пакет із
завданнями. Вам потрібно вибрати ті завдання, які відповідають
навчальній технології вашої групи.
Група жовтих метеликів – вибирає завдання особистісноорієнтованого навчання.
Група рожевих метеликів – вибирає завдання розвивального
навчання.
Однією із базових компетентностей педагога є компетентність в
способах розумової діяльності. Показником даної компетентності є
система інтелектуальних операцій, володіння інтелектуальними
операціями і уміння сформувати їх у учнів, а також уміння організовувати
виконання інтелектуальних операцій, адекватних вирішуваній задачі. Все
це входить в той мінімум, який повинен мати учитель, щоб він міг
професійно займатися педагогічною діяльністю
IV. Рефлексивний (підсумковий) етап.
Кожна робота передбачає успіх, тому я пропоную завершити нашу
подорож на острові «Успіху». Навколо цього острова є маленькі острови Очікування,
Просвітління,
Подиву,
Натхнення,
Задоволення,
Невизначеності.
І я пропоную зараз кожному з вас посадити свого метелика на той
острів, який вам ближче за станом душі на даний момент.
Я задоволена, що нам сьогодні вдалося заселити острови. А на
закінчення я хотіла б процитувати такі слова:
Якою б багатою не була наша сутність,
Потрібна майстерність, щоб відшліфувати цей діамант.
Мені здається, що ці слова стануть хорошим завершенням нашого
майстер-класу. Бажаю творчих успіхів і дякую всім за роботу та увагу!
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Математична гра
Проникаючи в зоряні далі,
В таємниці земної кори,
Математика всіх закликає:
«Ти, міркуй, фантазуй і твори»
Будзінська М. І.
Учитель. Доброго дня, шановні гості, учасники команд.
Сьогодні ви будете свідками найцікавішої боротьби юних любителів
математики, які покажуть свої знання, ерудицію, кмітливість і вміння
мислити.
За ходом змагань спостерігатиме журі (представляє членів журі).
Але журі не лише слідкуватиме за грою команд.
(Результати конкурсів журі фіксує у протоколі — див. Додаток 1).
І. Привітання (представлення команд).
(Команди презентують назву, емблему та девіз).
Для привітання запрошуємо по черзі команди.
Максимальна кількість балів — 5.
ІІ. Бліц-турнір.
Команди отримують по 9 запитань. Відповідати потрібно чітко та
швидко. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
І команда.
1. Найменше натуральне число (1).
2. Число, що ділиться без остачі на дане натуральне число
називається …(кратне).
3. Градусна міра прямого кута. (90о).
4. Успіх у битві. (Перемога).
5. Що означає розв’язати рівняння? (Знайти корені або довести, що їх
немає).
6. Сформулюйте ознаку подільності на 9. (Сума цифр числа ділиться на
9).
7. Чому дорівнює 23. (Вісім).
8. Як називається натуральне число, що має тільки два дільники?
(Просте).
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9. Як помножити мішані числа? (Записати їх у вигляді неправильних
дробів, а потім скористатися правилом множення дробів).
ІІ команда.
1. Чи можна множити на нуль? (Так).
2. Число, що стоїть над рискою дробу? (Чисельник).
3. Два числа, добуток яких дорівнює одиниці називаються … (Взаємно
обернені).
4. Креслярський інструмент, яким можна виміряти довжину відрізка.
(Лінійка).
5. Рівність, що містить невідоме, називається … (Рівнянням).
6. Ознака подільності на 2. (Число, запис якого закінчується парною
цифрою).
7. Чому дорівнює 42? (16).
8. Назвіть найбільший дільник числа 12. (12).
9. Як помножити звичайні дроби? (Чисельник помножити на чисельник,
знаменник помножити на знаменник).
ІІІ команда.
1. Числа, що використовуються для лічби предметів, називаються …
(Натуральні).
2. Що таке відсоток? (Одна сота числа).
3. Яку дію позначає риска дробу? (Ділення).
4. Число, на яке не можна ділити. (Нуль).
5. Найкоротший місяць року. (Лютий).
6. Ознака подільності на 3. (Сума цифр числа ділиться на 3).
7. Чому дорівнює 33? (27).
8. Назвіть дріб, обернений до дробу . .
9. Як поділити два звичайних дроби? (Ділене помножити на число
обернене до дільника).
ІІІ. «Математичне намисто».
Кожна команда отримує аркуш паперу зі словом «арифметика», що
написано вертикально. Члени команди повинні придумати і записати на
своєму аркуші слова математичного змісту, в кожному з яких буде
задіяна одна буква записаного слова. Кожне слово — 1 бал. Якщо якась
команда першою закінчила, підіймає сигнальну паличку — в цей час
конкурс припиняється, команди здають журі свої відповіді.
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ІV. «Спробуй, наздожени».
Члени команди один за одним виконують вказані дії: розв’язують
приклади, використовуючи результат попереднього учасника.
За кожен правильно розв’язаний приклад — 1 бал.
Завдання: див. Додаток 2.
V. Конкурс капітанів.
1. Автомобіль мав подолати деякий шлях за 2 год. Перші 80 км він
проїхав зі швидкістю 60км/год, а решту шляху – зі швидкістю 75 км/год.
Який шлях подолав автомобіль, якщо відомо, що до місця призначення
він приїхав вчасно? (130км)
2. Два пішоходи вийшли одночасно назустріч один одному з двох
пунктів, відстань між якими дорівнює 5 км. Швидкість першого пішохода
становить

2
3

швидкості другого. Знайдіть швидкість кожного, якщо вони

зустрілись через півгодини. (І – 40 км/год; ІІ – 60 км/год )
3. Зменште число 200 на 10 %, а потім здобуте число збільште на 10%.
(198 )
За кожне правильно розв’язане завдання — 3 бали.
VІ. «Склади число».
Кожному учаснику команди на одяг прикріплюють цифри.
І команда: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 6, 2.
ІІ команда: 0, 1, 4, 6, 7, 8, 5, 3.
ІІІ команда: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9.
Називається число з шести цифр, а учні повинні якомога швидше скласти
його. Кожній команді дається 1 хв. За кожне складене число — 1 бал.
І команда: 93128567; 16832957; 27539186; 36975218; кратне 5; кратне 2.
ІІ команда: 83104576; 15460738; 36417085; 53407186; кратне 10;
кратне 2.
ІІІ команда: 49251736; 39651427; 39217564; 73149526; кратне 5;
кратне 2.
VІІ. «Знайди пару».
До слів з правого стовпчика потрібно підібрати слова з лівого стовпчика.
При цьому у правому стовпчику вказати номер відповідного слова з
лівого стовпчика. Кожна правильна відповідь — 1 бал.
Завдання: див. Додаток .
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VІІІ. Перегони.
Командам потрібно розв’язати завдання за одну хвилину. Якщо якась із
команд розв’язала раніше, то піднімає сигнального прямокутника і
відповідає, якщо відповідь неправильна, то право відповідати отримує
наступна команда. За правильну відповідь команда отримує 1 бал.
Завдання:
1. Кожен з семи братів має по одній сестрі. Скільки дітей в родині?
(8 дітей).
2. У корзині 3 яблука. Як поділити ці яблука між 3 хлопчиками так, щоб
одне яблуко залишилося у корзині? (Один повинен взяти з корзиною).
3. Яке число має стільки ж букв при написанні, скільки й означає? (Три).
4. Двоє братів грали в шахи 2 години. Скільки часу грав кожен? (2 год).
5. Який знак потрібно поставити між двома двійками, щоб одержати
число більше за 2, але менше за 3? (Кóму).
6. Цеглина важить два кілограми і ще пів цеглини. Скільки важить
цеглина? (4кг).
7. На подвір’ї ходили вівці та кури, разом у них 14 ніг. Скільки було овець
та курей, якщо всього було 5 голів? (2 вівці та 3 курки).
8. Від тканини довжиною 200 м щодня відрізали по 20 м. Через скільки
днів відрізали останні метри тканини? (Через 9 днів).
9. Із Києва до Львова виїхав поїзд зі швидкістю 50 км/год, а зі Львова до
Києва виїхав поїзд зі швидкістю 60 км/год. Який з поїздів буде далі від
Києва в момент зустрічі? (В момент зустрічі поїзди на однаковій
відстані від Києва).
Підбиття підсумків турніру.
За хвилиною – хвилина
Ось і грі прийшов кінець.
Тож покаже нам рахунок:
Хто сьогодні молодець!
Всі команди добре грали,
Хоч без досвіду гравці.
Відповіді показали,
що усі ви молодці.
Тепер, журі, за Вами слово.
Хоч грали всі вони чудово,
Та що би сумніви пропали, —
Хто кмітливіший, Ви, сказали?
Проводиться нагородження переможців.
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Інтелектуальна гра “Поле чудес”
Ведучий: Увага, увага! Продовжуємо
нашу подорож! Зупинка «Розважальна»!
Ми запрошуємо вас на
інтелектуально-розважальну гру «Поле
чудес». Ваша активна участь – це гарантія
того, що наша зустріч буде цікавою та
пізнавальною. Брати участь в грі повинні всі: гравці, болільники, гості.
Гра першої трійки
Ведучий: Увага. Увага! Починаємо гру. Запрошуємо на сцену першу
трійку гравців.
(ведучий представляє гравців, називає прізвище, ім’я, групу, розказує
про захоплення гравця, про математичні чи фізичні, чи інформативні
досягнення)
Завдання першій трійці
Ведучий: Цей вчений народився в селі Самостріли Корецького
району Рівненської області. Його ім’я пов’язане з механікою та
прикладною математикою. Він є автором фундаментальних праць з теорії
та методів побудови і дослідження моделей в механіці деформованих
твердих тіл з врахуванням їх структури, взаємозв'язку процесів
механічної та немеханічної природи. З його ім'ям пов'язані
основоположні дослідження з теорії пружності та пластичності,
термомеханіки, нерівноважної термодинаміки, механо-термодифузії,
поверхневих явищ і механіки тіл з покриттям. Його наукові інтереси
охоплювали проблеми гідроакустики, електромагнітомеханіки, механіки
земної кори, руйнування і міцності тіл, стійкості та рівноваги
деформівних систем, теорії і методів оптимізації технологічних процесів,
довговічності і довготривалої міцності неоднорідних елементів
конструкцій та ін.Він є лауреатом державної премії в галузі науки й
техніки. Це відомий фізик, математик, академік, керівник Західного
наукового центру Академії наук УРСР. Назвіть прізвище цього
математика. (Підстригач Ярослав Степанович)
(Проводиться гра. Гравці відгадують окремі букви на екрані і слово в
цілому по аналогії телегри «Поле чудес»)
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Ведучий: Ще раз привітаємо гравців першої трійки і особливо
переможця. Займіть будь-ласка свої місця в залі.
А зараз проведемо гру з глядачами.
Гра з глядачами
Ведучий: Кожен хто сидить в залі може отримати приз. Для цього
йому потрібно бути активним і показати свої математичні здібності.
Задача1. До однозначного числа дописали таку ж цифру. В скільки
раз збільшиться число? ( в 11 раз)
Задача2. як 2 піратам поділити свою здобич, щоб обидва були
задоволені? (Один ділить порівну, а інший вибирає ту частину, що йому
більше подобається)
Ведучий: Запрошуємо на сцену другу трійку гравців.
(ведучий представляє гравців, називає прізвище, ім’я, групу, розказує
про захоплення гравця, про математичні чи фізичні, чи інформативні
досягнення)
Завдання другій трійці
Ведучий: Назвіть прізвище цього фізика.
(Проводиться гра. Гравці відгадують окремі букви на екрані і слово в
цілому по аналогії телегри «Поле чудес»)
Ведучий: Ще раз привітаємо гравців другої трійки і особливо
переможця. Займіть будь-ласка свої місця в залі.
А зараз проведемо гру з глядачами.
Гра з глядачами
Ведучий:Задача1. Академік, тричі Герой Соціалістичної Праці,
лауреат кількох Державних премій (1942, 1949, 1951, 1954 рр.), керував
спорудженням першого радянського атомного реактора, створенням
атомної (1949р.) і першої в світі водневої бомби (1953р.), уведенням в
експлуатацію першої в світі промислової атомної електростанції
91954р.).Про кого йде мова? (Курчатов)
Задача2. Назвіть древній геометричний інструмент, який,
по
твердженню Овідія, був винайдений в Древній Греції. (циркуль)
Ведучий: Запрошуємо на сцену третю трійку гравців.
(ведучий представляє гравців, називає прізвище, ім’я, групу, розказує
про захоплення гравця, про математичні чи фізичні, чи інформативні
досягнення)
Завдання третій трійці
Ведучий: Праці цього математика були майже єдиною інструкцією
по одному із розділів математики в школі. Він любив науку і ніколи не
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допускав нещирості. Одного разу цар звернувся до нього з запитанням, чи
не має більш короткого шляху до пізнання його праць. На це він з
гордістю відповів, що « в математиці не має царської дороги».
В історії Західного світу його книга після Біблії, імовірно, видавалася
найбільше число раз і більш всього вивчалась. Хто цей математик?
(Евклід)
(Проводиться гра. Гравці відгадують окремі букви на екрані і слово в
цілому по аналогії телегри «Поле чудес»)
Ведучий: Ще раз привітаємо гравців третьої трійки і особливо
переможця. Займіть будь-ласка свої місця в залі. А зараз проведемо гру з
глядачами.
Гра з глядачами
Ведучий:Задача1. Французький фізик і математик, один з
основоположників електродинаміки, провів багато експериментів з
дослідження взаємодії електричного поля Землі на рухомі провідники зі
струмом. Назвіть його ім’я.
(Ампер)
Задача2. Яке найбільше число можна написати чотирма одиницями?
(11 в 11 степені (250 міліардів) одиниць)
Фінальна гра
Ведучий: Запрошуємо на сцену фіналістів.
Фінальне завдання
Грецький вчений, родоначальник грецької філософії і науки. Був
знайомий з вавилонською астрономією. Платон, відомий грецький
філософ IV століття до н.е., розказує, що цей вчений, спостерігаючи
зірки, упав на коліна, а жінка яка стояла поряд посміялася над ним,
сказавши: «Хоче знати, що робиться в небі, а що в нього під ногами – не
бачить.»
Давньогрецький вчений Прокл приписує йому наступні відкриття:
того що діаметр ділить коло навпіл, про рівність вертикальних кутів, про
рівність кутів при основі рівнобедреного трикутника і інші. Він зробив
ряд відкриттів в області астрономії, встановив час рівно дії і
сонцестояння. Визначив довжину року, спрогнозував одне сонячне
затемнення. Був зарахований до групи «семи мудреців». Хто цей вчений?
(Фалес)
Ведучий: Вітаємо переможця. А зараз переможець вибере на
набрану кількість балів призи.
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Ведучий: Може зіграємо в супергру.
Супергра
Ведучий: Увага! Розпочинаємо супергру.
Завдання супергри
В давнину теорія про це математичне поняття в більшій повазі була у
піфагорійців. З ним пов’язували думки про порядок і красу в природі, про
співзвучні акорди в музиці і гармонію у Всесвіті.
Воно застосовувалось і застосовується не тільки в математиці, але і в
архітектурі, в мистецтві, і є умовою правильної, наглядної і красивої
побудови чи зображення.
Сучасна запис визначення цього поняття з допомогою математичних
знаків була введена Готфрідом Вільгельмом Лейбніцом. В VIIкнизі
Евклід доводить основну властивість цього математичного поняття. Його
використовували для розв’язку різних задач і в давнину, і в середні віки, і
в наш час. Про яке поняття йде мова?(Пропорція)
Ведучий: Дозволяється назвати чотири букви. Хвилина на роздуми.
Ведучий: Вітаємо переможця.
Ведучий:
Ось і добігає кінця наша зустріч. Ми хочемо подякувати
вам за участь, за те, що хвилювалися, вболівали за учасників. За те що
своїми оплесками підтримували всіх, за ті хвилини радості, які ви нам
подарували.
Ведучий.
Космічний корабель «НВК» відправляється із зупинки
«Розважальна». До нових зустрічей.
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Математична гра “Чи некращий ти за шестикласника?”
1 ведуча.
Добрий день! Чудова ця фраза!
Вона єднає нас з вами відразу.
Після дня трудового цілком до речі,
Щоб був у нас дійсно чудовий вечір,
Упоравшись з ділом, хіба не варто,
Зустрітися з піснею, дотепом, жартом.
2 ведуча.
І сурова, і солов’їна
Математики країна.
Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати,
Вмій ділити, віднімати,
Множить швидко й додавати,
Вмій кмітливо все збагнути,
Першим в відповіді бути.
1 ведуча.
Ледарів у нас немає,
Хто руки не піднімає?
Вирушаймо всі у путь –
Нас цікаві речі ждуть.
2 ведуча.
Увага, увага! Продовжуємо нашу подорож! Зупинка
«Змагальна»!
Ми запрошуємо вас на математичну гру «Чи розумніший ти за
шестикласника?»
1 ведуча.
Ось настав чудовий час, учасників запрошуємо до нас.
Подивіться залюбки, ось справжні математики!
2 ведуча.
Ми запрошуємо учасників на сцену.
1 ведуча.
Знайомтеся:(ведучі зачитують учасників гри)
2 ведуча.
Під час гри нашим учасникам допомагатимуть їх
помічники – учні 6 класу
(ведучі зачитують імена помічників)
1 ведуча.
А зараз, увага! Проведемо жеребкування! Підійдіть, будь
ласка, до ведучої, щоб отримати свій порядковий номер. Отже, учасник
під номером 1…. учасник під номером 2…Учасників гри просимо
зайняти перший ряд в залі.
2 ведуча.
Увага! Розпочинаємо гру. Кожен учасник повинен дати
відповідь на 10 запитань із 8 запропонованих тем: на 2 запитання по 100
балів, на 2 запитання по 200 балів,на 2 запитання по 300 балів, на 2
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запитання по 400 балів і на 2 запитання по 500 балів. Завдання, які будуть
представлені учасникам – це завдання з математики за курс 6-го класу.
Під час гри вам будуть допомагати помічники – учні 6-го класу. На
початку гри ви вибираєте собі помічника і протягом гри можете його
поміняти, але не більше 3-х разів. Учасники мають три підказки:
1-а підглянути – учасник може подивитися на відповідь шестикласника,
але яка правильна відповідь на запитання вирішує сам;
2-а
списати – відповідь шестикласника на запитання зараховується, як
відповідь гравця;
3-а
зберегти – при неправильній відповіді гравця шестикласник, який
дав правильну відповідь, зберігає учасника у грі.
Обов’язкова умова гри: у разі програшу учасник має перед усією
аудиторією сказати: «Я не розумніший за шестикласника!», а у разі
виграшу – «Я розумніший за шестикласника!» і отримати 12 балів з
математики.
1 ведуча. Ну що ж розпочинаємо! Запрошуємо учасника під номером 1..
(запитання до учасника, щоб краще з ним познайомитись 2 запитання)
2 ведуча. ..., вибирай свого помічника. Запрошуємо помічника… зайняти
своє місце. Увага на екран! (ведуча озвучує теми) Вибирай тему і вартість
запитання.(розпочинає гру з учасником)…
1 ведуча. Ми знову нагадуємо вам, що сьогодні у нас день Математики!
Поки учасник за номером 2 готується до змагань запрошуємо на сцену
групу ФМ-1.
Номер художньої самодіяльності.
1 ведуча
Запрошуємо учасника під номером 2
(запитання до учасника, щоб краще з ним познайомитись 2 запитання)
2 ведуча. ..., вибирай свого помічника. Запрошуємо помічника… зайняти
своє місце. Увага на екран! (ведуча озвучує теми) Вибирай тему і вартість
запитання. (розпочинає гру з учасником)…
1 ведуча
Запрошуємо учасника під номером 3
(запитання до учасника, щоб краще з ним познайомитись 2 запитання)
2 ведуча.
..., вибирай свого помічника. Запрошуємо помічника…
зайняти своє місце. Увага на екран! (ведуча озвучує теми) Вибирай тему і
вартість запитання.(розпочинає гру з учасником)…
1 ведуча
Запрошуємо учасника під номером 4
(запитання до учасника, щоб краще з ним познайомитись 2 запитання)
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2 ведуча.
..., вибирай свого помічника. Запрошуємо помічника…
зайняти своє місце. Увага на екран! (ведуча озвучує теми) Вибирай тему і
вартість запитання.(розпочинає гру з учасником)…
1 ведуча. Дякуємо за гру! Сьогодні вона для когось була більш вдалою,
а для кого менш. Сподіваємось, що ця гра була не останньою.
2 ведуча. Ось і добігає кінця наша зустріч.
1 ведуча.
Ми хочемо подякувати вам за участь, за те, що хвилювалися,
вболівали за учасників.
2 ведуча.
За те що своїми оплесками підтримували всіх, за ті хвилини
радості, які ви нам подарували.
1 ведуча.
Для всіх учасників, для всі ліцеїстів, які виявилися
розумнішими за шестикласників звучить пісня у виконанні Алі Саляра.
2 ведуча.
Космічний корабель «Ліцей» відправляється із зупинки
«Змагальна» і прибуває на зупинку «Фінальна».
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