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АНОТАЦІЯ 

Т.П.Матвієць «Активізація навчально-пізнавальної і самостійної 

діяльності учнів на уроках математики як засіб формування предметних 

компетентностей». 

Методична розробка присвячена важливій проблемі розвитку шкільної 

математичної освіти на сучасному етапі реформування вітчизняної освітньої 

системи. У роботі здійснено теоретичний аналіз актуальності обраної теми з 

огляду на аналіз наукових досліджень та публікацій у педагогічній періодиці  

щодо стану навчання математики в середній школі (результати проведення ЗНО 

останніх років, результати участі України у всесвітньому дослідженні якості 

освіти PISA-2018 тощо) та зроблено висновок, що результати навчання учнів, 

рівень активності їх навчально-пізнавальної і самостійної діяльності, розвиток 

творчих здібностей значною мірою не відповідають сучасним запитам 

суспільства.  

У роботі обгрунтовано відповідно до запитів сьогодення, що навчання в 

школі повинно орієнтуватися на формування в учнів уміння самостійно діяти в 

різних життєвих ситуаціях, з опорою на власний досвід, знання та вміння.  

Запропоновано методичний прийом «рух по сходинках», який може бути 

покладено в основу структурної побудови уроків різних типів з алгебри та 

геометрії в основній школі, та обгрунтовано можливість створення завдяки 

«руху по сходинках» для учнів з різними навчальними та пізнавальними 

можливостями навчального середовища, що ефективно сприяє підтриманню 

сталого інтересу до вивчення математики, підвищенню рівня їх математичної 

культури та формуванню предметних компетентностей.  

Запропоновано методичні рекомендації щодо добору завдань різних рівнів 

складності для кожної «сходинки» (етап уроку) та охарактеризовано 

особливості використання ІКТ на уроках різних типів. 

Дієвість запропонованого методичного прийому побудови процесу 

навчання математиці підтверджується власним багаторічним досвідом та 

результатами моїх учнів на іспитах ЗНО і в системі МАН України. 
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ВСТУП 

Сучасний етап розвитку освіти України спрямований на побудову 

особистісно-орієнтованої системи підготовки учнів, втілення інноваційних 

підходів до викладання. Важливою проблемою сьогодні залишається питання 

урізноманітнення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Саме від цього під час вивчення 

шкільного курсу математики залежать результати знань, підготовка учнів до 

роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності.  

Як зазначено в пояснювальній записці до навчальної програми з математики 

«в основу побудови змісту та організації процесу навчання математики 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом 

навчання предмета є сформовані певні компетентності, які сприятимуть 

здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, нести 

відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті суспільства» [1]. 

Загальні теоретичні положення впровадження компетентнісного підходу до 

навчання досліджуються в роботах Н. М. Бібік, О. І. Пометун, А. В. Хуторського 

та ін. Упровадженню компетентнісного підходу у математичну освіту 

присвячені роботи вітчизняного науковця С. А. Ракова. Він, зокрема, визначає 

математичну компетентність як «уміння бачити та застосовувати математику 

в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння 

будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, 

інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень» [2].  

У 2018 році Україна вперше взяла повноцінну участь у всесвітньому 

дослідженні якості освіти PISA. Під час цього міжнародного дослідження не 

перевіряється, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, тобто чи знають вони 

формулювання правил, теорем, алгоритмічних приписів для розв’язування 

рівнянь, побудови графіків функцій та дослідження їх властивостей тощо.  

Головною метою даного дослідження є оцінювання наскільки учні здатні 

використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.  
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Результати дослідження PISA-2018 виявили серйозні недоліки у вміннях 

українських учнів використовувати здобуті на уроках математики знання під час 

розв’язування задач, що пов’язані із сюжетами реального життя [3]. 

Поділяємо думку науковців і вчителів-практиків, що однією із причин є те, 

що в 1990-х роках в Україні популяризувалося вивчення гуманітарних наук. 

Саме тоді кількість годин на вивчення математики значно скоротили. Як 

наслідок, вчителі намагались втиснути в зменшений за обсягом навчальний час 

програмовий суто математичний матеріал, який, на їх думку, був вкрай 

необхідним для математичної освіти учнів, і не звертали увагу на прикладне 

спрямування процесу навчання математики,  тобто не розкривали зв’язок між 

знаннями, які учні набували на уроках, і можливостями їх застосування на 

практиці. Така відірваність теоретичного навчання від практичного застосування 

зашкодила формуванню в учнів знань про місце математики в системі інших 

наук і в практичній діяльності людей, суттєво погіршила мотивацію і 

зацікавленість учнів у вивченні математики. І, як наслідок, негативно вплинула 

на формування математичної культури учнів. 

Власний багаторічний досвід роботи вчителем математики та інформатики 

також переконує, що наразі спостерігається зниження як результатів навчання 

учнів з предмета, так і рівня активності їх навчально-пізнавальної і самостійної 

діяльності під час навчання математиці.  

Наведені міркування обумовили вибір теми мого педагогічного 

дослідження «Активізація навчально-пізнавальної і самостійної діяльності учнів 

на уроках математики як засіб формування предметних компетентностей».  

Мета дослідження полягає у з’ясуванні можливостей і шляхів активізації 

навчально-пізнавальної і самостійної діяльності учнів 7-9-х класів у процесі 

вивчення шкільного курсу математики з метою формування предметних 

компетентностей на основі використання передових наукових ідей та  ІКТ.  

Сформульована мета обумовила необхідність вирішення наступних 

завдань дослідження: 
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- опрацювати наукові літературні джерела щодо особливостей активізації 

пізнавальної діяльності учнів основної школи  під час вивчення шкільного курсу 

математики; 

-  дослідити можливості використання ІКТ під час навчання математиці з 

метою активізація навчально-пізнавальної і самостійної діяльності учнів; 

- з'ясувати можливості вдосконалення навчального процесу з математики та 

підвищення якості його результатів за рахунок використання прийому «Рух по 

сходинках від задач математичного змісту до прикладних задач»; 

- розробити дидактичні матеріали (конспект уроку, опорний конспект, 

картки для самостійної різнорівневої роботи учнів, презентації тощо)  для 

проведення уроків узагальнення та систематизації знань ключових тем ШКМ 7-

9-х класів з використанням прийому «рух по сходинках»;  

- експериментально перевірити ефективність створених розробок та оцінити 

їх вплив на формування пізнавального інтересу учнів до вивчення математики в 

основній школі, розвитку навичків їх самостійної діяльності, формування 

предметних компетентностей. 
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1. Проблема активізації навчально-пізнавальної і самостійної 

діяльності учнів основної школи під час навчання математики в наукових 

дослідженнях 

В основі будь-якої навчальної діяльності учнів лежить, в першу чергу, їх 

активність. У педагогічному словнику наводиться таке визначення: «активність 

– 1) властивість організму і психіки, що залежить від зовнішніх та внутрішніх 

потреб; 2) властивість особистості, яка виявляється в діяльному ініціативному 

ставленні до навколишнього світу та самої себе» [5]. Критеріями сформованості 

активності особистості виступають: ініціативність, дієвість, енергійність, 

інтенсивність, добросовісність, інтерес, самостійність, усвідомлення дій, воля, 

наполегливість в досягненні мети та творчість.  

У науковій літературі розглядають такі рівні активності учня в навчальній 

діяльності: 

низький - вчитель повідомляє знання, ставить запитання, дає відповіді, 

показує способи розв'язання завдання, а учень слухає, записує та пригадує 

повідомлене; 

середній - завдання розв'язуються сумісними зусиллями вчителя та учнів; 

учні залучаються у частковий пошук, виявляючи при цьому епізодичний інтерес 

до роботи, елементи творчості, самостійності тощо; 

високий - учні самостійно здійснюють активний пошук відповіді, 

пропонують власні способи розв'язування завдань, виявляють стійкий інтерес, 

прагнення, добросовісне ставлення до роботи тощо. 

Прояв активності в процесі навчання пов'язаний з пізнанням світу. Тому в 

багатьох педагогічних джерелах акцентується важливість саме пізнавальної 

активності, яка виникає завдяки продуктивній активності та  включає не лише 

процес пізнання, а й інші сфери діяльності учня, зокрема вольову та емоційну. 

Ознаками пізнавальної активності в будь-якій діяльності виступають такі 

показники, як готовність до роботи, прагнення до самостійної діяльності, якість 

роботи, шляхи вибору оптимальних способів розв'язання завдань. 
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Стимулами пізнавальної активності в навчально-виховному процесі, крім 

внутрішнього стимулу - пізнавального інтересу, також можуть виступати такі 

педагогічні прийоми, як заохочення, розкриття необхідності та значення 

навчального завдання (мотивація), підкреслення розвитку позитивних рис 

особистості в процесі навчання, своєчасне визнання успіхів учнів. 

У залежності від наведених вище критеріїв науковцями виділялись різні 

рівні пізнавальної активності учнів:  

репродуктивно-повторювальна активність, за допомогою якої досвід 

діяльності однієї людини накопичується завдяки досвіду іншої; 

пошуково-виконавча активність, яка передбачає такий ступінь самостійності 

учнів, яка дозволяє зрозуміти задачу та відшукати засоби її розв'язання без 

сторонньої допомоги; 

творча активність, яка дозволяє учню самостійно ставити певну задачу та 

вибирати нешаблонні, оригінальні шляхи її розв'язання. 

Одним із головних завдань у педагогічній діяльності вчителя є збільшення 

активності учнів до рівня самостійності. Самостійність - це здатність з власної 

точки зору підійти до розв`язання складних учбових питань, вміння виконувати 

цю роботу без сторонньої допомоги. Вона виявляється в їх критичній думці, в 

умінні висловити свої думки незалежно від чужого погляду. Так як самостійність 

завжди передбачає активність, то саме вона відображає ставлення учнів до 

учбово-пізнавальної діяльності. Головною ознакою самостійності учнів є 

досягнення поставленої мети без сторонньої допомоги, але з участю вчителя в 

цьому процесі. Саме вчитель найчастіше виконує такі функції діяльності як 

постановка її мети, формулювання завдання та перевірка отриманих результатів. 

Під пізнавальною самостійністю розуміють таку якість особистості, яка 

характеризується її прагненнями та вміннями без сторонньої допомоги 

отримувати знання, опановувати засоби діяльності та розв`язувати пізнавальні 

задачі.  

Наведені вище міркування дають можливість виділити такі критерії 

активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів: формування пізнавального 
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інтересу до об'єкта навчання; збільшення активності в процесі навчання; 

наявність ознак пізнавальної активності; прояв самостійності в навчально-

виховній діяльності; розвиток пізнавальної самостійності. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів - це перехід до більш високого 

рівня активності та самостійності учнів у процесі навчання, який 

стимулюється розвитком пізнавального інтересу, та відбувається завдяки 

удосконаленню методів та прийомів навчального процесу. 

Сьогодні в основі вибору системи методів та прийомів процесу навчання 

покладена мета створення умов для розвитку особистості, що робить його 

розвиваючим та особистісно-орієнтованим. 

Під розвиваючим навчанням  у педагогіці розуміють спрямованість 

принципів, методів та прийомів навчання на досягнення найбільшої 

ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів [9]. Такий підхід до 

процесу навчання передбачає формування розумових здібностей школярів, їх 

самостійності, використання  таких методів та прийомів, в основі яких лежить 

ідея орієнтування на “зону ближнього розвитку” учня, тобто завдання, які 

ставляться перед учнями, дещо перевищують їх можливості, але виконання яких 

можливе завдяки певній допомозі вчителя. Такий націлений навчальний процес 

сприяє розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів та активізує її. 

Одним із типів розвиваючого навчання є проблемне навчання. Суть 

проблемного навчання полягає у пошуковій діяльності учнів, яка починається з 

постановки питань, розв'язування проблем і завдань у проблемному викладі й 

поясненні навчального матеріалу та різноманітних самостійних форм роботи. 

Завдяки цьому відбувається розвиток пізнавальної активності та пізнавальної 

самостійності учнів, що приводить до активізації їх пізнавальної діяльності. 

На сьогоднішньому етапі розвитку освіти в основу навчально-виховного 

процесу починають закладати пріоритет індивідуальності й самооцінки дитини, 

її унікальності та її власного досвіду. Таке навчання отримало назву особистісно-

орієнтоване. 
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Особистісно-орієнтоване навчання - це організація навчання на засадах 

глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей 

індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального 

суб'єкта навчально-виховної взаємодії. Впровадження особистісно-

орієнтованого навчання в шкільну практику можна здійснити через 

диференціацію та індивідуалізацію навчання.  

Індивідуалізація - це організація навчально-виховного процесу, за якої 

важливим є врахування індивідуальних особливостей кожного учня, перспектив 

його подальшого розумового розвитку, гармонійного вдосконалення 

особистості.  

Диференціація навчання полягає у формуванні навчальних груп за певними 

ознаками і проведення відповідно до цього навчальної роботи з врахуванням 

індивідуальних особливостей учнів та спрямована на їх інтелектуальний 

розвиток.  

Ідеї розвиваючого та особистісно - орієнтованого навчання націлені на 

активізацію пізнавальної діяльності учнів. У процесі такого навчання розвитку 

розумової активності та пізнавальної самостійності мають бути підпорядковані 

всі методи, прийоми та форми навчально-виховного процесу. Важливим в їх 

виборі є врахування вікових та психологічних особливостей учнів. Це націлює 

сучасну педагогічну науку на пошук нових елементів навчання, які б сприяли 

активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищували їх інтерес до навчальної 

діяльності. 

Державний стандарт  базової і повної загальної середньої освіти, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 23 листопада 2011 р. 

№ 1392, ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в 

результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. З 

позицій компетентнісного підходу основним результатом діяльності 

педагогічного колективу школи стає формування компетентного випускника, 
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здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати 

конкуренцію на ринку праці.  

Видокремлюють наступну ієрархію компетентностей: 

- предметні, які формуються засобами навчальних предметів; 

- міжпредметні, які належать до групи предметів або освітніх галузей; 

- ключові, які є найбільш універсальними та формуються засобами 

міжпредметного і предметного змісту. 

Як зазначено в пояснювальній записці до навчальної програми з 

математики: «навчання математики має зробити певний внесок у формування 

ключових компетентностей». Учитель, змінюючи зміст завдань, форми та 

методи роботи на окремих уроках, спрямовує процес навчання на формування 

певної компетентності. Деякі теми курсу математики змістовно спрямовані 

на формування окремих компетентностей. Отже,  через зміст та форми роботи на 

уроках ми формуємо предметні компетентності, а через них - міжпредметні та 

ключові. Наразі навчально-виховна діяльність вчителя математики полягає не 

тільки в тому, щоб дати певну кількість знань, умінь та навичок учням, але й 

сформувати уміння працювати з числовою інформацією, тобто їх математичну 

компетентність, яка на сьогоднішній день розглядається як обов'язковий елемент 

загальної культури будь-якого спеціаліста, адже математична компетентність – 

це вміння бачити і застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і 

метод математичного моделювання, вміння будувати та досліджувати 

математичну модель, інтерпретувати отримані результати. 
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2. Методичний прийом «рух по сходинках» та особливості його 

використання на уроках математики для активізації навчально-

пізнавальної і самостійної діяльності учнів 

У кожному класі є діти, які легко засвоюють навчальний матеріал, інші – з 

труднощами, одні більш активні на уроках, інші – пасивні і т.д. Перед учителем 

постає завдання – використати потенційні можливості кожного учня, знайти 

шляхи підвищення навчально-пізнавальної активності для кожної дитини та 

досягти високих результатів у засвоєнні навчального програмового матеріалу. 

Зауважимо, що у Програмі [1] видокремлено наскрізні лінії наступних ключових 

компетентностей: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 

грамотність». Завдяки цьому створюються ефективні умови щодо формування 

в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях 

за рахунок збільшення кількості задач прикладного змісту (економічного, 

екологічного, хімічного, фізичного тощо) в сучасних підручниках. Завдяки такій 

імплантації прикладних задач у систему навчання математики створюються 

умови щодо забезпечення  учнів вміннями в майбутньому зробити свідомий 

перехід від навчальної діяльності на уроці до практичної діяльності в реальних 

життєвих ситуаціях. 

Характерними рисами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є 

підвищення рівня активності та самостійності учнів, постійно зростаючі 

працездатність та інтерес учнів до математики. Як свідчить практика, 

використання інноваційних методів навчання та вдосконалення змісту 

запропонованого для вивчення матеріалу з відображенням практичних значень 

явищ та фактів, подання його в зрозумілішій для учнів формі, від найлегших до 

найскладніших завдань подібно до руху сходинками вгору, є дієвими чинниками 

підвищення рівня математичної культури учнів взагалі і засобами формування 

предметних компетентностей зокрема.  

 Такі завдання спонукають учнів застосовувати отримані знання в життєво-

практичних ситуаціях та виробляють у них необхідні життєві компетентності. 
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Оптимізація та інтенсифікація навчального процесу – важливі передумови 

вирішення багатьох освітніх проблем. Оптимізація від лат (optimus) – означає 

вибір найкращого,  найсприйнятливого варіанту із множини можливих умов, 

засобів, дій тощо. Інтенсифікацію визначають як посилення, збільшення 

мисленнєвого напруження, підвищення продуктивності й дієвості навчальної 

діяльності засобами ефективного використання технічних, матеріальних і 

трудових ресурсів. Для успішної оптимізації та інтенсифікації навчального 

процесу, як зазначає Ю. К. Бабанський [4], необхідно розробляти і 

впроваджувати науково обґрунтовані методи керування пізнавальним процесом, 

що мобілізують творчі й потенціал особистості. 

Для оцінювання оптимальності методики певного навчального процесу є 

наступні критерії: 

- максимально можливі результати у формуванні знань, навчальних умінь та 

навичок; 

- мінімальні витрати часу учнів і вчителів для досягнення визначених 

результатів; 

- мінімально необхідні зусилля для досягнення визначених результатів за 

відведений час; 

- мінімальні, у порівнянні з типовими, витратні засоби для досягнення 

визначених результатів за відведений час. 

Окрім того, дієвим способом підвищення зацікавленості учнів у вивченні 

математики, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, як показує моя 

багаторічна практика, є проведення уроків з використанням цікавих форм і 

методів навчання: захист навчальних проектів, урок-змагання, урок взаємо- і 

самонавчання тощо. На мою думку, підбирати цікаві форми навчання вчителю 

особливо потрібно, коли проводимо повторення, систематизацію чи 

узагальнення знань під час вивчення деякої теми (оскільки більшість учнів не 

бажає розв’язувати однотипні завдання і повторювати правила). Наведу зразок 

однієї із таких форм – «Рух по сходинках від задач математичного змісту до 

прикладних задач».  
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Основна ідея прийому «рух по сходинках» полягає не в полегшенні змісту 

матеріалу для вивчення, а у визначенні такої траєкторії руху в опануванні 

навчального матеріалу для кожного учня, щоб діти оволоділи необхідним 

програмованим матеріалом в залежності від ступеня підготовленості, рівня 

навчальних досягнень та індивідуальних особливостей. Головне на таких уроках 

– визначити найпродуктивніший вид роботи для кожного з учнів.  

На уроках математики потрібно, щоб кожен учень за 45 хвилин отримав таке 

навантаження, що відповідає саме його можливостям і забезпечує розвиток та 

засвоєння знань. Однією із вимог є диференціювання темпу та кількості 

розв'язування завдань для учнів з різними рівнями навчальних досягнень. 

Диференціацію слід проводити по двом напрямкам: як за складністю завдань, так 

і за самостійністю виконання завдань. Досвід роботи свідчить, що використання 

диференційованих завдань передбачає індивідуальну роботу з усіма учнями, 

допомогу кожному для максимального розвитку його здібностей, дає змогу 

працювати одночасно з учнями різного навчального рівня. Диференціювання 

завдань за ступенем складності використовується на всіх етапах («сходинках») 

уроку не тільки як засіб розвитку мислення учнів, але й для  формування у 

дитини позитивного ставлення до навчання, адже відомо, що розв'язування 

посильних завдань підвищує власну самооцінку, стимулює бажання вчитися, а 

поступове ускладнення завдань надає змогу учням перейти на вищий рівень 

навчальних досягнень.  

Вчити однаково всіх не можна, і тому диференціацію та індивідуалізацію 

навчання також можна віднести до інтерактивного навчання. 

На  уроках із застосуванням «руху по сходинках» використовують такі 

форми й методи роботи:  

 пояснювально-ілюстративний метод: бесіда, інструктаж, ТЗН (активізація 

уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, робота з додатковим 

матеріалом); 

 репродуктивний метод – словесні, наочні і практичні методи, робота за 

зразком (подання матеріалу в готовому викладі, формулювання правила, 
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наведення прикладів, самоконтроль, конкретизація і закріплення вже набутих 

знань); 

 частково-пошуковий метод – пошукова діяльність учнів (порушення 

проблемного питання, розв’язання проблеми і проблемних завдань), евристична 

бесіда (колективне обговорення, мозковий штурм); 

 навчально–дослідницький – самостійна творча робота учнів на здобуття та 

розширення знань. 

Щоб попередити можливі помилки (особливо в учнів, які потребують 

додаткової педагогічної уваги), можна використовувати довідковий матеріал 

(картки-підказки, довідкові таблиці тощо). Досвід роботи показує, що добре 

сприймається учнями використання опорних конспектів з основними 

теоретичними відомостями з теми та мотивуюче-підтримуючими написами «Я 

це знаю!!!», «Я це вмію!!!» (додаток 1) і роздатковий матеріал «Математичні 

сходинки» (додаток 2), на аркушах якого учень бачить напис «Я це зможу!!!» і 

картинки, що ілюструють тип завдання.  

 робота з опорним конспектом  виконання усних вправ 

 

письмові вправи       інформація з інших  предметів                                 

 

На уроках із застосуванням прийому «рух по сходинках» використовується 

індивідуальний підхід до навчання (картки для учнів з високим рівнем знань 

«Хто працює швидше нас»). 

Розглянемо детальніше «рух по сходинках» - етапи проведення уроку.  

Перша сходинка – «Знайомство» з темою і метою уроку,  мотивація 

навчальної діяльності, інструктаж щодо особливостей проведення уроку. 

Прикладом творчого формулювання  теми і мети уроку, а також як 

проблемної ситуації при  вивченні нового матеріалу, є використання кроссенсів. 

Слово "кроссенс" означає "перетин" і вигадане авторами за аналогією зі словом 
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"кросворд", яке в перекладі з англійської означає "перетин слів". Ця унікальна 

ідея належить письменнику, педагогу і математику Сергію Федину і доктору 

технічних наук, художнику і філософу Володимиру Бусленку. Кроссенс вперше 

опублікований у 2002 році в журналі "Наука і життя", це  асоціативний 

ланцюжок, замкнений у стандартне поле для «хрестиків-нуликів". Зображення 

розставлені в ньому таким чином, що кожна картинка має зв'язок з попередньою 

і наступною, а центральна об'єднує за змістом відразу декілька. Згідно з нормами 

читання, потрібно  читати зверху вниз і зліва направо, хоча можна почати з будь-

якої зрозумілої картинки.           

Наприклад, в 5 класі при вивченні теми «Одиниці виміру» можна на початку 

уроку запропонувати такий кроссенс: 

                    

                  

                    

При диференціюванні за мірою самостійності на наступних трьох сходинках 

пропоную всім дітям однакові завдання, проте різним групам учнів надаю 

необхідну різну допомогу, а кількість інформації для розв'язування завдання 

дозую від найбільш повної до найменш повної. 

Друга сходинка – «Школярик» - відтворення та коригування опорних 

знань з використанням опорного конспекта. Завдяки використанню ІКТ та 

опорних конспектів в учнів є можливість швидко повторити важливі факти 

пройденого матеріалу. З цією метою учителем заздалегідь можуть бути 

підготовлені оформленні завдання, що вимагають тільки пояснення і 

розв’язання, або є можливість звернутися до змісту вже пройдених уроків. 

Завдання мають бути невеликі за обсягом і відповідати меті та темі уроку. За 
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допомогою презентації можна готувати учнів до вивчення нової теми, 

домагатися правильних відповідей, бачити їх помилки і головне, що вони самі їх 

теж бачать відразу.  

Третя сходинка – «Юніор» - узагальнення  знань. На думку психологів 

засвоєння навчального матеріалу учнями залежить від його унаочнення. 

Візуальна насиченість навчального матеріалу сприяє кращому його засвоєнню і 

запам’ятовуванню. Всі завдання представлені на слайдах та на окремих картках 

«Математичні сходинки». Вже на даному етапі «сходинок» можна пропонувати 

завдання, під час розв'язування яких учні або пригадають відомий матеріал з 

інших шкільних предметів (наприклад, число у відповіді завдання буде датою 

історичної події), або познайомляться з історією розвитку деяких математичних 

понять, життям відомих математиків та їх внеском у науку. Цей матеріал сприяє 

підвищенню інтересу до вивчення предмету, стимулює потяг до наукової 

творчості, формує уявлення про математику як важливу складову 

загальнолюдської культури.  

Для активізації пізнавальної діяльності на етапах «Юніор» або «Кадет» 

доцільно використати міні-самостійну роботу із взаємоперевіркою (робота в 

парах), після написання якої учні обмінюються аркушами і за відповідями на 

дошці проводять взаємоперевірку, виставляють оцінки, а потім здають роботи 

учителю.  

Четверта сходинка – «Кадет». Учням пропонуються завдання, які 

спрямовані на узагальнення умінь, визначених навчальними програмами  

відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів та 

формування предметних компетентностей. Оскільки на цьому етапі завдання 

вже складніші, то вони обов'язково також представлені на слайдах, і учні 

розв’язують їх у зошитах. Поетапна робота з такими завданнями на наступних 

сходинках дає можливість  тим учням, які можуть самостійно працювати, 

поглиблювати знання, а іншим – поступово вчитися самостійно працювати 

завдяки зменшенню міри допомоги. 
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П'ята сходинка – «Студент».  На цьому етапі уроку для розв'язування варто 

підбирати такі завдання, робота над якими дає можливість опанувати раціональні 

прийоми розумової діяльності, засвоїти провідні ідеї на основі широкої 

систематизації, а також завдання на творче застосування знань. 

Шоста сходинка – «Магістр» - містить завдання підвищеного рівня 

складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань. Завдання 

добираються таким чином, щоб вони мали елементи дослідження, при цьому 

передбачаються такі форми пізнавальної та мислительної діяльності учнів, 

якими учень ще не оволодів, але може зробити це під керівництвом учителя. Діти 

самостійно обирають завдання, що вчить їх оцінювати власні можливості.  

Сьома сходинка – «Професор» - проходить під гаслом «Застосуй 

математику на практиці!». На цьому етапі відбувається пропедевтична робота 

для вивчення нових тем і демонстрація можливостей математики під час 

вирішення різноманітних життєвих ситуацій. Дуже важливою є прикладна 

спрямованість математики, яка може суттєво вплинути на підвищення в учнів 

зацікавленості у вивченні математики та поліпшення рівня їх математичної 

освіти, що реалізується при розв'язуванні прикладних задач.  

Значну увагу слід приділити й зміні підходу до домашніх завдань учнів. 

Вони мають бути диференційованими, враховувати особливості та навчальні 

можливості учнів. Наприклад, це може бути завдання скласти  кроссенс або 

виконати міні-проекти.  

Наведемо розгорнутий конспект одного із уроків, побудованого із 

використанням методичного прийому «рух по сходинках», для учнів 8 класу. 

«Тотожні перетворення раціональних виразів»  

Мета уроку була сформульована наступна:  

 закріпити знання учнів про загальну схему дій під час перетворення 

раціонального виразу на раціональний дріб, вміння виконувати тотожні 

перетворення раціональних виразів; удосконалювати навички дій із 

раціональними дробами, вміння учнів виконувати тотожні перетворення 

раціональних виразів за загальною схемою та із застосуванням спеціальних 
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способів перетворень (перетворення відношення двох дробових виразів за 

допомогою основної властивості дробу, перетворення раціональних виразів із 

застосуванням властивостей арифметичних дій); здійснити пропедевтику щодо 

використання дробово-раціональних рівнянь для розв’язування текстових задач; 

 розвивати логічне, креативне мислення, пізнавальну активність, вміння 

правильно оцінювати свої знання на різних етапах уроку; 

 виховувати увагу, наполегливість, самостійність, здатність долати 

труднощі, інтерес до математики та позитивне ставлення до навчання, почуття 

патріотизму. 

       

Структура уроку: 

 повідомлення теми й мети уроку; мотивація навчальної діяльності; 

 відтворення та коригування опорних знань з теми; 

 узагальнення  знань і умінь; 

 засвоєння провідних ідей на основі широкої систематизації; 

 пропедевтика (творча робота); 

 підсумок уроку; домашнє завдання. 

Оскільки цей урок був проведений під час тижня педагогічної майстерності, 

тому конспект уроку був розроблений у вигляді сценарію.   

 

Хід уроку 

     Перша сходинка – «Знайомство» з темою і метою уроку,  

мотивація навчальної діяльності, інструктаж щодо особливостей 

проведення уроку. 
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 Вчитель:  

- На попередніх уроках Ви вивчали раціональні дроби, їх основну 

властивість та дії над ними. Сьогодні, рухаючись по «сходинках знань», ми 

закріпимо ваші вміння виконувати тотожні перетворення раціональних виразів 

за загальною схемою та із застосуванням спеціальних способів перетворень. 

Друга сходинка – «Школярик». Відтворення та коригування 

опорних знань за опорним конспектом.  

  Раціональні вирази: 

- цілі (вирази, які не містять ділення на вираз зі змінною:  

7а2b; m2+d3; 6x-11y; 
14m²−n²

3
 ; 

  - дробові (вирази, які містять ділення на буквений вираз: 

  
3

а
;
8а−9

𝑏
; 

5,1𝑥+3,4𝑦

3𝑥−𝑦
; 

9𝑦+𝑏

2𝑎
; 

𝑥+𝑦

𝑥−𝑦
 . 

  Виконання усних вправ: 

№1.Знайти значення виразу: 

а) 
𝑎²−4

𝑎+2
, якщо а=3,        

9−4

3+2
=

5

5
= 1 

б)
3𝑎+1

𝑎+4
, якщо а=-4,       

−12+1

−4+4
=

−11

0
− не має змісту 

На нуль ділити не можна, отже а=-4 – недопустиме значення для цього 

дробу. 

  Цілий вираз завжди має зміст. Дробовий вираз не завжди має зміст 

(на нуль ділити не можна)!!! 
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 Виконання усних вправ: 

№2. Укажіть значення змінної, при яких має зміст вираз: 

а) 
𝑥

𝑥+2
  , x≠-2 

б) 
𝑥−8

8
, x – будь-яке 

в) 
2

(𝑥−3)(𝑥+18)
,  x≠ 3, x≠-18 

 №3. Укажіть значення змінної, при якому не має змісту вираз: 

а) 
1

а−12
, а≠12 

б) 
х−1

𝑥²
; x≠0 

 Значення змінних, при яких вираз має зміст, називаються 

допустимими значеннями змінних. Раціональний дріб  
𝒂

𝒃
 , 𝒃 ≠0 – дріб, 

чисельник і знаменник якого є многочленами.  
6𝑥²−1

9𝑥+5
;  

13𝑎³+𝑏²

16𝑎²−26𝑏²
 

  Виконання письмових вправ 

   

Знайдіть допустимі значення змінної виразу: 

а) 
5

𝑎²−3𝑎
 ,  ОДЗ: a2-3a≠0                 а – будь-які числа, крім а=0 і а=3 

                           a(a-3)≠0 

                           a≠0 і a-3≠0  

                                     a ≠3 

б)  
(х−2)2−25

2х+6
 , ОДЗ: 2х+6≠0                х – будь-які числа, крім х=-3 

                                 2х≠-6 

                                  х≠-3 
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 Дріб   
𝒂

𝒃
=0 тоді і тільки тоді,коли a=0 і b≠0 

 

 Виконання письмових вправ 

 

  
(х−2)2−25

2х+6
=0     (х-2)²-25=0            ОДЗ: х≠-3 

                          (х-2)²=25 

                           х-2=-5 або х-2=5 

                           х=-3             х=7 

Відповідь: х=7 

 Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити 

на один і той самий вираз, відмінний від нуля, то одержимо дріб, 

тотожно рівний даному  
𝒂

𝒃
 = 

𝒂𝒄

𝒃𝒄
 , b≠ 0,  c≠0 – основна властивість дробу. 

 Виконання усних вправ: 

№4. Зведіть дріб: 

а) 
5𝑥

𝑦
  до знаменника 4у³:  

5𝑥

𝑦
 = 

5𝑥·4𝑦²

𝑦·4𝑦²
 = 

20𝑥𝑦²

4𝑦³
 

  Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу поділити на 

один і той самий вираз, відмінний від нуля, то одержимо дріб, тотожно 

рівний даному. Дану операцію називають скороченням дробу  
𝒂𝒄

𝒃𝒄
 = 

𝒂

𝒃
 , b≠ 0,  

c≠0 

 Виконання усних вправ: 

№5. Скоротіть дріб. 

а)  
5𝑥𝑦

10𝑥𝑏
 = 

𝑦

2𝑏
 ;    б)  

3(𝑥+3)

4𝑎(𝑥+3)
 = 

3

4𝑎
. 

 Формули скороченого множення: 

(a+b)²=a²+2ab+b²      a²-b²=(a-b)(a+b)    a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²) 

              (a-b)²=a²-2ab+b²                                        a³-b³=(a-b)(a²+ab+b²) 

 Виконання письмових вправ. Скоротіть дріб: 
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𝑎²−𝑏²

3𝑎+3𝑏
 = 

(𝑎−𝑏)(𝑎+𝑏)

3(𝑎+𝑏)
 = 

𝑎−𝑏

3
 

 Дії над дробами: 

1) 
𝒂

𝒃
 ± 

𝒄

𝒃
 = 

𝒂±𝒄

𝒃
 , 𝒃 ≠ 𝟎   Щоб додати (відняти) дроби з 

однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники (від 

чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника), а 

знаменник залишити той самий. 

2)     
𝒂

𝒃
±

𝒄

𝒅
=

𝒂𝒅±𝒃𝒄

𝒃𝒅
, 𝒃 ≠ 𝟎, 𝒅 ≠ 𝟎      

Щоб додати(відняти) дроби з різними знаменниками, треба: 

- звести дроби до спільного знаменника; 

- додати (відняти) одержані дроби за правилом додавання (віднімання) 

дробів з однаковими знаменниками. 

3)    
𝒂

𝒃
·

𝒄

𝒅
=

𝒂𝒄

𝒃𝒅
, 𝒃 ≠ 𝟎, 𝒅 ≠ 𝟎     Щоб помножити дріб на дріб, 

треба перемножити  окремо їхні чисельники і знаменники  і перший 

добуток записати чисельником, а другий – знаменником. 

4)  (
𝒂

𝒃
)𝒏 =

𝒂𝒏

𝒃𝒏 , 𝒃 ≠ 𝟎         Щоб піднести дріб до степеня, треба 

піднести до цього степеня чисельник та знаменник і перший результат 

записати чисельником, а другий – знаменником. 

5) 
𝒂

𝒃
:

𝒄

𝒅
=

𝒂·𝒅

𝒃·𝒄
, 𝒃 ≠ 𝟎, 𝒄 ≠ 𝟎, 𝒅 ≠ 𝟎   Щоб поділити один дріб на 

другий, треба перший дріб  помножити на дріб, обернений до другого. 

 Виконання усних вправ: 

№ 6. Виконайте дії: 

a) 
5𝑚

4
−

𝑚

4
=  

4𝑚

4
= 𝑚 ;   б) 

16𝑥

3𝑦
+

𝑥

𝑦
=   

16𝑥+3𝑥

3𝑦
=

19𝑥

3𝑦
;    в) 

𝑚

3
·

5

𝑛
=  

5𝑚

3𝑛
 ; 

д) 
𝑎2

𝑐
:

𝑏

𝑑3 =   
𝑎2·𝑑3

𝑐·𝑏
.   

 Заміна одного виразу тотожно рівним йому виразом називається 

тотожним перетворенням виразу. 
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 Третя сходинка – «Юніор».  Узагальнення  знань.  

 Самостійна робота на картці «Математичні сходинки».   

1. Знайдіть  допустимі значення змінної, що входить до виразу  

𝑥+2

3𝑥−6
 

А Х Я В 

усі числа, крім 

x=-2 

усі числа, 

крім x=2 

усі числа, крім 

x=0 

усі числа 

 

2. При якому значенні змінної вираз   
2𝑎−2

3𝑎+9
   не має змісту? 

Ю М К О 

0 1 3 -3 

 

3. Скоротіть дріб  
35𝑎4𝑏³

−20𝑎𝑏12   

У Т Б Є 

15𝑎³

𝑏9
 −

𝟕𝒂³

𝟒𝒃𝟗
 −

7𝑎4

4𝑏4
 −

7𝑎4

4𝑏9
 

 

4. Спростити вираз, знайти його значення, якщо x = - 1, та 

установити відповідність між виразами (1-2) та їх значеннями.  

1) (9х - 12) · 
х

9х²−16
 =  

3(3х−4)·х

1·(3х−4)(3х+4)
 = 

3х

3х+4
                    

−3

−3+4
=

−3

1
= −3 

2) 
25𝑥²−4

𝑥
 : (10x+4) =  

(5𝑥−2)(5𝑥+2)·1

𝑥·2(5𝑥+2)
 = 

(5𝑥−2)

𝑥·2)
                 

−5−2

−2
= 3,5 

Г) -2,5           И) -3        Н) 3,5 

1)  И,  2) Н 

Вчитель:  Букви правильних відповідей на питання складають 

слово «Хотин». Хто знає, що означає це слово? (місто України). Хто 

з Вас пригадає подїі, які Ви вивчали у 8 класі на уроках з історії України? У 1621 

році відбулася битва під Хотином, в якій козацько-польське військо здобуло 
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перемогу над кількасот тисячною армією Османа ІІ, турецького султана, який 

хотів завоювати не тільки Річ Посполиту, а й всю Європу. Велику роль у цій 

перемозі відіграли козаки на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним, які 

завдяки своїй відвазі, мужності, організованості допомогли Польщі відстояти 

свою незалежність, а з цією перемогою козацька слава розійшлася по всій 

Європі. 

             

 Четверта сходинка – «Кадет». Узагальнення умінь. Розв'язування 

вправ. 

 Виконання письмових вправ 

№1. Спростити вираз 

         
х+7

х²−4х+4
 : 

х²−49

8х−16
 - 

8

х−7
 = 

24−8х

(х−2)(х−7)
 

        1 дія:  
(х+7)·8(х−2)

(х−2)2·(х−7)(х+7)
 = 

8

(х−2).(х−7)
 

         2 дія:  
8

(х−2)·(х−7)
 - 

8

х−7
 = 

8−8(х−2)

(х−2)·(х−7)
 = 

8−8х+16

(х−2)(х−7)
 = 

24−8х

(х−2)(х−7)
 

Варіанти відповідей:  а)   
24+8х

(х−2).(х−7)
 ;  б) 

24−8х

(х+2).(х−7)
 ; в) 

24−8х

(х−2).(х−7)
 . 

Правильна відповідь підкаже Вам, хто був керівником національно-

визвольної війни, яка розпочалася в 1648 році: 

а) Іван Виговський;  б) Іван Богун;  в) Богдан Хмельницький. 

№2.  Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної, яка 

входить до нього. 

        
3с−3

с²−4
 · 

с+2

с−1
 – 

3с²+3с−6

с²−4
 = -3 

      1 дія:  
3(с−1)(с+2)

(с−2)(с+2)(с−1)
  = 

3

с−2
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      2 дія: 
3

с−2
 - 

3с²+3с−6

с²−4
 = 

3(с+2)−(3с²+3с−6)

(с−2)(с+2)
 = 

3с+6−3с²−3с+6

(с−2)(с+2)
 = 

12−3с²

с²−4
 = 

−3(с2−4)

с²−4
 = -3 

Варіанти відповідей:  а) -3; б) 3; в) -4. 

Правильна відповідь підкаже Вам, яка унія була підписана між Польшею і 

Литвою у 1569 році: 

а) Люблінська; б) Краківська; в) Берестейська.  

Такий невеликий екскурс у нас відбувся в історію українських земель 16-17 

сторіччя, яку ви зараз вивчаєте, історію нашого славетного народу. 

 

 П'ята сходинка – «Студент».  Засвоєння провідних ідей на основі 

широкої систематизації.  

Спрощення раціональних виразів із використанням, де це 

можливо, розподільної властивості множення відносно додавання 

(віднімання). 

Прокоментуйте правильність виконаних дій у виразах: 

      ( 
4𝑎

2−𝑎
 - a) : 

𝑎+2

𝑎−2
 = (

4𝑎

2−𝑎
 - a) · 

𝑎−2

𝑎+2
 = 

−4𝑎(𝑎−2)

(𝑎−2)(𝑎+2)
 – 

𝑎(𝑎−2)

𝑎+2
 = 

−4𝑎

𝑎+2
 - 

𝑎²−2𝑎

𝑎+2
 = 

−4𝑎−𝑎²+2𝑎

𝑎+2
 

=  
−2𝑎−𝑎²

𝑎+2
  = 

−𝑎(2+𝑎)

𝑎+2
 = -a 

Спрощення виразів, що мають вигляд відношення двох дробових 

виразів, із використанням основної властивості дробу. 

1−
1

𝑥

1+
1

𝑥

 = 
(1−

1

𝑥
)𝑥

(1+
1

𝑥
)𝑥

 = 
𝑥−1

𝑥+1
 

𝑎

𝑏
−

𝑏

𝑎
1

𝑎
+

1

𝑏

 = 
(

𝑎

𝑏
−

𝑏

𝑎
)𝑎𝑏

(
1

𝑎
+

1

𝑏
)𝑎𝑏

 = 
𝑎²−𝑏²

𝑏+𝑎
 = 

(𝑎−𝑏)(𝑎+𝑏)

𝑎+𝑏
 = a – b 
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 Завдання на творче застосування знань. Побудуйте графік функції  

y= 
х²−16

2х−8
 

y= 
х²−𝟏𝟔

𝟐х−𝟖
 = 

(х−𝟒)(х+𝟒)

𝟐(х−𝟒)
 = 

х+𝟒

𝟐
 = 

𝟏

𝟐
х + 2 

2х-8≠0 

х≠4 

y= 
1

2
х + 2 – лінійна функція, графік – пряма, що проходить через точки (0;2), 

(2:3), х≠4 

 

Шоста сходинка – «Магістр». 

Завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та 

високий рівні знань. 

1) Спростіть вираз:  

1−
4b

a
+

4b²

a²

1−
2b

a

 = 
(1−

4b

a
+

4b2

a2 )·a²

(1−
2b

a
)·a²

 = 
a²−4ab+4b²

a²−2ab
 = 

(a−2b)²

a(a−2b)
 = 

a−2b

a
 

2) Доведіть тотожність:  

( 
9х

х²−81
 + 

9

18−2х
 ) : 

18

х²−81
 = 

х−9

4
 

1 дія: 
9х

х²−81
 + 

9

18−2х
 = 

18х−9(х+9)

2(х−9)(х+9)
 = 

9х−81

2(х2−81)
 

2 дія: 
9(х−9)(х2−81)

2(х2−81).18
 = 

х−9

4
 

3) Розв'яжіть рівняння: 

х²

х+4
 · 

х²−16

х
 = 0 

ОДЗ: х≠0, х≠-4 

х².(х−4)(х+4)

(х+4).х
 = 0 
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х(х-4)=0 

х=0            або     х-4=0 

не є коренем        х=4 Відповідь: х=4 

Сьома сходинка – «Професор» : Застосуй математику на практиці!  

Пропедевтична робота для вивчення нових тем і демонстрації можливостей 

математики у вирішенні різноманітних життєвих ситуацій.  

Вчитель: Завдяки плаванню можна зберегти суглоби і зв’язки 

сильними і гнучкими. Щоб підтримувати чистоту і якість води в 

басейні, його постійно спорожнюють і наповнюють новою очищеною водою.  

Задача [10]. Два насоси, працюючи разом, можуть наповнити басейн за 10 

год. Після 4 годин спільної роботи другий насос зупинили, а перший наповнив 

решту басейну за 18 годин. За скільки годин кожний з насосів, працюючи окремо, 

міг би наповнити басейн? 

Завдання: 1) розв’яжи задачу арифметичним способом (по діях); 

2) прийнявши об’єм басейну за 1; час, що потрібний для самостійного 

заповнення басейну першим насосом за х год; час, що потрібний для 

самостійного заповнення басейну другим насосом за у год, склади алгебраїчний 

вираз для знаходження частини басейну, яка буде заповнена двома насосами за 

4 год; 

1. Розв’язання (арифметичний спосіб) 

1 Яку частину басейну наповнюють обидва насоси 

за 1 год? 

1
1:10

10


 (част. бас.) 

2 Яку частину басейну наповнюють обидва насоси 

за 4 год? 

1 2
4

10 5
 

 (част. бас.). 

3 Яку частину басейну наповнює другий насос за 

18 год? 

2 3
1

5 5
 

(част. бас.). 

4 За скільки годин другий насос, працюючи 

окремо, може наповнити басейн? 

3
18 : 30

5


 (год). 
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5 Яку частину басейну наповнює другий насос за 

1 год? 

1
1: 30

30


 (част. бас.). 

6 Яку частину басейну наповнює перший насос за 

1 год? 

1 1 1

10 30 15
 

(част. бас.) 

7 За скільки годин може наповнити басейн перший 

насос, працюючи окремо? 

1
1: 15

15


 (год). 

 

2. Складання виразу. Нехай першому насосу для самостійного наповнення 

басейну потрібно х год, а другому – у год. Тоді за 1 год перший насос заповнює 

1

𝑥
 частину басейну,  а другий насос — 

1

𝑦
. Разом за 1 год насоси заповнюють 

1

𝑥
+

1

𝑦
. 

За 4 год насоси разом заповнять на (
1

𝑥
+

1

𝑦
) ⋅ 4 частини 

Підсумки уроку. Згадаймо, про що ми з вами говорили сьогодні на 

уроці? (очікувані відповіді: «про раціональні вирази», «про перетворення 

раціональних виразів», «про спрощення раціональних виразів із використанням, 

де це можливо, розподільної властивості множення відносно додавання 

(віднімання)», «про спрощення виразів, що мають вигляд відношення двох 

дробових виразів, із використанням основної властивості дробу»). Сьогодні ми 

узагальнювали наші вміння. Я сподіваюсь, що допомогла Вам систематизувати 

знання з даної теми. Окрім того, ви зрозуміли, що дробово-раціональні вирази 

зовсім скоро потрібно буде складати під час розв’язування задач прикладного 

змісту. Оцінки на уроці:…. 

Домашне завдання після уроку:  

- для учнів із  середнім рівнем знань – вправи з підручника, аналогічні 

завданням зі «сходинок» рівня «Юніор» та «Кадет»;  

- для учнів із достатним та високим рівнем знань на вибір: 

 1.Спростити вираз: 

а) (х+3). 
1

х²−9
 + 

1

х
 = 
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б)  

2𝑎−𝑏

𝑏
+1

2𝑎+𝑏

𝑏
−1

 =  

2.Самостійно пройти тест на складання виразів за текстом: 

Завдання. Прочитайте уважно текст задачі. У лівій колонці таблиці названо 

величини, які потрібно знайти, а у правій – в довільному порядку наведено 

буквені вирази цих величин. З’єднайте відрізками величини і буквені вирази, що 

їм відповідають.  

Із міста А до міста В по прямолінійній дорозі виїхав велосипедист, а із В 

одночасно з ним йому назустріч виїхав мотоцикліст. Швидкість 

велосипедистах х км/год. Швидкість мотоцикліста більша за швидкість 

велосипедиста на 30 км/год. Відстань між містами А і В 120 км.  

 

1 Час руху велосипедиста із А до В 

(год) 

А 120 120

2 30x x



 

2 Час руху мотоцикліста із В до А 

(год) 

Б 120

2 30

x

x 
 

3 Час руху велосипедиста і 

мотоцикліста до їх зустрічі (год) 

В 120 120
:

30x x 
 

4 Час руху велосипедиста після 

зустрічі із мотоциклістом до міста В 

(год) 

Г 120

30x 
 

5 Відстань, яку проїхав 

велосипедист до зустрічі із 

мотоциклістом(км) 

Д 120

𝑥
:

120

х + 30
 

6 Відстань, яку проїхав мотоцикліст 

від місця зустрічі з велосипедистом до 

міста А (км) 

Е 120

2 30x 
 

7 Відношення часу руху 

велосипедиста до часу руху 

мотоцикліста  

Ж 120

x
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8 Відстань, яку проїхав 

велосипедист після зустрічі 

З 
120 −

120х

2х + 30
 

  К 
120 −

120(х + 30)

2х + 30
 

Ключ-відповідь:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ж Г Е А Б Б, К Д З 

 

Зауважимо, що кількість виразів у останній колонці повинна бути більшою 

ніж кількість заданих словесним описом величин або слід пропонувати такі 

варіанти, щоб одному словесному формулюванню підходило два вирази. Також 

можна пропонувати такі завдання виконувати як у звичайному паперовому 

варіанті, так і у вигляді комп'ютерного теста.  
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3. Особливості застосування ІКТ під час використання прийому 

«рух по сходинках» на уроках геометрії 

Педагогічний інструментарій сучасного вчителя математики розширюється 

у зв’язку з розвитком і впровадженням досягнень науково-технічного прогресу: 

хмарних технологій, високошвидкісних обчислювальних мереж, інтерактивного 

устаткування,  дистанційних технологій навчання. Необхідно щоб, по-перше, 

школа мала доступ до цих нововведень і, по-друге, проводилося регулярне 

підвищення кваліфікації вчителів математики за інноваційними освітніми 

технологіями. 

Комп’ютерні технології (КТ) не тільки полегшують доступ до інформації і 

відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації 

та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх 

суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і 

рівноправним учасником освітньої діяльності. 

Виділяють такі педагогічні цілі використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні: 

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу за рахунок 

застосування засобів ІКТ: підвищення ефективності і якості процесу навчання, 

активності пізнавальної діяльності; поглиблення міжпредметних зв’язків; 

збільшення обсягу та оптимізація пошуку потрібних відомостей; 

- розвиток особистості школяра, підготовка індивіда до комфортного життя 

в умовах інформаційного суспільства: розвиток різних видів мислення та 

комунікативних здібностей; формування вмінь приймати оптимальне 

розв’язання проблеми або пропонувати варіанти розв’язання в складних 

ситуаціях; естетичне виховання за рахунок використання комп’ютерної графіки, 

технології мультимедіа; формування інформаційної культури; розвиток умінь 

здійснення обробки інформації, моделювання задачі або ситуації; формування 

навичок здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність; 

- робота з виконання соціального замовлення суспільства: підготовка 

інформаційної грамотної особистості; підготовка користувача комп’ютерними 
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засобами; реалізація профорієнтаційної роботи в галузі інформатики. 

У сучасній школі багато вчителів математики мають навички використання 

комп’ютерних технологій, і застосовують їх як під час підготовки до уроків, так 

і під час проведення самих уроків. 

 Підготувати до уроку матеріал, який ілюструє доведення теореми або 

розв’язування задачі, можна такими поширеними програмними засобами, як, 

наприклад, MS PowerPoint.  

Методична доцільність застосування презентацій на будь-яких уроках може 

бути обґрунтована наступними моментами: 

- створення мультимедійних презентацій підвищує ефективність процесу 

засвоєння нових знань, їх закріплення і відпрацювання; 

- презентація викликає інтерес і робить різноманітним процес передачі 

інформації; 

- застосування презентацій дозволяє вчителеві збільшити обсяг матеріалу, 

що викладається на уроці; 

- швидше проходить повторення опорних знань; 

- створення презентацій стимулює творчість, як вчителів, так і учнів. 

Аналізуючи досвід використання презентацій на уроках, можна з 

упевненістю сказати, що використання презентацій дозволяє підвищити 

мотивацію до предмету і розкрити інтелектуальний потенціал дитини, 

диференціювати навчальну діяльність, активізує пізнавальний інтерес учнів, 

розвиває мислення (просторове, алгоритмічне, інтуїтивне, творче, теоретичне), 

розвиває творчі здібності, стимулює розумову діяльність, спонукає до 

дослідницької діяльності, при цьому змінюється характер навчальної діяльності 

і структура уроку стає принципово іншою. 

Наведу приклад на слайдах, які були на уроках  з теми «Чотирикутник», у 

відповідності з прийомом «рух по сходинкам знань».  
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  Окрім презентацій добре себе зарекомендували програми для створення 

тестів ADTester і Test-W2. Тестування можна використовувати: 

- на початку вивчення теми, для самоконтролю: учні шукають у конспектах 

або підручнику правильні відповіді на тестові запитання;  

- для проведення самостійної роботи: у тестах запропоновано приклади та 

задачі, які учні розв’язують у зошитах і вибирають правильну відповідь;  

- у кінці вивчення теми для контролю теоретичних знань учнів (при цьому 

учень не має права підглядати у зошит, книжку чи інший посібник);  
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- для самостійного створення сильними учнями тестів до уроків з 

конкретних тем у позаурочний час.  

Отже, можливе використання тестів на кожній «сходинці» уроку. 

 

 

Рис. 3.1 Контрольно-діагностична система Test-W2 

 Досягнення комп’ютерної графіки дозволяють створювати нові програми, 

які можна успішно використовувати для розвитку самої геометрії. Це, перш за 

все програми, які дозволяють будувати геометричні моделі досліджуваних 

об’єктів, маніпулювати ними (тобто інтерактивно змінювати їх параметри), 

спостерігати за динамікою змін параметрів цих моделей. У світі розроблено і 

використовується на практиці кілька пакетів динамічної геометрії (ПДГ) – це, 

перш за все, пакети Cabri (Франція) і Sketchpad (США). Гідне місце серед інших 

посідають GRAN 1, GRAN 2D, GRAN 3D, DG, які дають можливість 

створювати зображення основних планіметричних або стереометричних фігур, 

їх комбінацій, здійснювати їх перетворення на координатній площині, проводити 

комп’ютерні експерименти з математичними моделями. 

GeoGebra – це вільно поширювана комп’ютерна програма для вивчення 

математики. Програма розроблена австрійським математиком Маркусом 

Хохенватером в 2001 році. GeoGebra містить не тільки інструменти для роботи з 

двовимірними планіметричними малюнками, а й великий інструментарій для 

побудови точних стереометричних креслень. Динамічне середовище GeoGebra 
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дає можливості для візуалізації інформації в процесі введення нових 

геометричних понять, вивчення зв’язків між різними об’єктами. Найважливішим 

є те, що GeoGebra має у своєму арсеналі  великий набір інструментів для 

створення динамічних комп’ютерних моделей. На сучасному етапі розвитку 

шкільної математичної  освіти використання комп’ютерних моделей у 

навчальному процесі є однією з передумов підвищення його результативності.  

При застосуванні навчальної комп’ютерної програми GeoGebra передбачена 

можливість самостійного проведення учнями наукових досліджень.  

Що таке задача на дослідження? 

У задачах на дослідження потрібно дослідити що-небудь, перевірити, 

порівняти, знайти умови існування тощо. Такі задачі, як правило, містять 

запитання: «Чи можна..?», «Чи правильно..?», «Як зміниться..?» та ін.. 

Розглянемо на прикладі  вивчення ромба та квадрата. 

Учитель може заздалегідь підготувати наочний матеріал  (рис. 3.2) для 

вивчення поняття ромба та його властивостей. Для цього необхідно в програмі 

GeoGebra на клітчатій основі розмістити кілька різних чотирикутників (ромби і 

квадрати, розташовані різними способами; прямокутники, які не є квадратами; 

паралелограми, які не є ромбами). Клітчата основа необхідна, щоб учні мали 

можливість оцінити довжини сторін або діагоналей чотирикутників.  

 

Рис.3.2. Види чотирикутників 
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Дану наочність можна використовувати для відпрацювання властивостей 

ромба, сформулювавши ряд додаткових питань: чи правильно, що: 

1) ромб – це чотирикутники з прямим кутом; 

2) є чотирикутниками, у яких протилежні сторони попарно рівні; 

3) є чотирикутниками, у яких всі сторони рівні; 

4) є чотирикутниками, у яких всі сторони рівні, але кути не прямі; 

5) є чотирикутниками, у яких всі сторони рівні, і всі кути прямі? 

Крім традиційної роботи на уроці, вчитель може організувати лабораторну 

роботу для учнів, запропонувавши їм наступне завдання. 

Завдання  (завдання для самостійної роботи за ПК) 

Побудуйте ромб в GeoGebra, використовуючи такі інструменти. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Назвіть ромб АВСD (рис. 3.3.). Для цього застосовується інструмент 

«Перейменувати» (знаходиться в контекстному меню). Перейменувати слід 

кожну вершину ромба, якщо це необхідно. Також позначити точку перетину 

діагоналей (точка О). 

 Побудуйте діагоналі AC і BD. Для цього побудуйте відрізки з точки 

A в точку С і з точки B до точки D. 

 Виміряйте кути, утворені діагоналями і сторонами ромба. (ABO, 

CBO, OAB, OAD). Зробіть висновок про рівність кутів. 
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Рис.3.3. Модель ромба в GeoGebra      Рис.3.4. Модель ромба з рівними діагоналями в GeoGebra 

 Змініть модель ромба так, щоб всі кути ромба стали прямими (90°). 

Для цього використовувати інструмент «Переміщення». Перемістіть вершини 

ромба, щоб сторони і діагоналі стали рівні (Рис.3.4.). 

 На основі виконаного завдання сформулюйте властивості діагоналей 

ромба. 

Завдання до моделі ромба 

Відповісти на питання: 

 Чи кожен паралелограм є ромбом? 

 Які властивості мають діагоналі ромба? 

 Як називається ромб, у якого кути рівні 90°? 

Сформулюйте визначення поняття «Ромб» виходячи з розглянутих 

властивостей. 
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ВИСНОВКИ 

Сучасне навчання в школі неможливе без творчого пошуку вчителем тих 

методів, прийомів, засобів чи організаційних форм, які, по-перше, відповідають 

особистому педагогічному почерку вчителя, а по-друге, максимально сприяють 

забезпеченню опануванню учнями важливого навчального матеріалу 

доступними шляхами, формуванню в них зацікавленості в опануванні 

математичними знаннями та позитивних стосунків між учителем і учнями.  

Із різноманітних технологій навчання кожен учитель може взяти багато 

нового і корисного для свого професійного зростання. Результатом моїх творчих 

пошуків протягом багаторічної діяльності став методичний прийом «Рух по 

сходинках», який, на мою думку, відповідає всім вимогам сучасного суспільства 

щодо підготовки підростаючого покоління до життя.  

Прийом «Рух по сходинках» є нескладним щодо втілення на практиці та 

може бути використаний на уроках математики різного типу.    

Застосування цього прийому:  

- створює позитивні емоційні переживання, викликані доступною 

навчальною діяльністю та власними учнівськими перемогами на кожному 

з етапів навчального процесу;   

- розвиває логічне, креативне мислення, вміння правильно оцінювати свої 

знання на різних етапах уроку;  

- сприяє підтриманню інтересу до вивчення математики, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів та залученню їх до самостійного 

пошуку й «відкриття» нових знань, формуванню предметних 

компетентностей; 

- дозволяє систематично повторювати засвоєні знання, впроваджувати на 

уроці індивідуальну траєкторію навчання,  варіантність вправ і їх 

диференціацію відповідно до навчальних можливостей учнів, дає 

можливість вчителю дієво керувати навчальним процесом і своєчасно 

здійснювати допомогу тим, хто її потребує на уроці;   
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- використовувати ІКТ на різних етапах уроку для організації різних форм 

навчально-пізнавальної діяльності, підвищення зацікавленості і уваги 

учнів за рахунок новизни способу викладу матеріалу, розвитку у них 

навиків навчально-дослідницької діяльності; 

- виховує увагу, наполегливість, самостійність, здатність долати труднощі, 

інтерес до математики та позитивне ставлення до навчання; 

- демонструє тісний зв'язок навчання з життям.  

Дуже часто учні не хочуть систематично вчити математику, бо вважають, 

що конкретна тема їм не знадобиться в житті. Власний багаторічний досвід 

роботи вчителем математики та інформатики переконує, що проведення уроків з 

використанням прийому «Рух по сходинках від задач математичного змісту до 

прикладних задач» допомагає підтримувати високий темп роботи всього 

учнівського колективу і демонструє учням майбутній розвиток теми, яку вони 

зараз вивчають, що безумовно вдосконалює навчальний процес з математики та 

підвищує якість його результатів. 

Зазвичай уроки із застосуванням такого прийому вимагають від учителя 

більших затрат часу на підготовку, енергії, саме тому після проведення перших 

уроків по «сходинках» варто проводити самоаналіз («Що вдалось на уроці? Що 

не вдалося реалізувати? Чому так сталося? Чи доцільно були підібрані завдання? 

і т.д.»). Проте системна робота в цьому напрямку на уроках математики дозволяє 

досягти підвищення якості знань та зростання інтересу до вивчення математики. 

Найбільш інтенсивний розвиток учнів у шкільні роки відбувається під час 

організації їх активної пізнавальної та самостійної діяльності. Учні з року в рік 

стають дорослішими, розвиваючись, завдяки нетрадиційному підходу до 

навчання, вони здатні працювати вже не на репродуктивному рівні, а готові 

творити. Завдяки технології співпраці вони стають самостійними, більш 

активними, товариськими і здатними працювати на високому рівні. Така робота 

спонукає учнів до участі в дослідницькій діяльності МАНу, де з року в рік мої 

вихованці перемагають. (додаток 3) 
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Кожна дитина народжується, маючи в собі іскру Божу. Ми — вчителі — не 

маємо права формувати у ній посередність. Саме ми повинні створити умови для 

самостійного творчого пошуку учня.  

Видатний науковець Альберт Ейнштейн зазначав: «Більшість вчителів 

витрачають час на питання, покликані встановити, чого учень не знає, а справжнє 

мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або 

здатний пізнати». На мою думку, наші учні мають побачити у математиці не 

лише нагромадження формул і складних правил, а можливість пояснення 

завдяки математиці явищ навколишнього світу, її застосування в усіх важливих 

сферах людського існування та в житті кожної людини, кожної країни, і саме тоді 

на своїх уроках ми зможемо будувати НУШ.   
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Додаток 3 

Результати ІІ (міського) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

2016 

№ з/п Прізвище, ім’я 

учнів 
Клас Місце Наукова секція 

Науковий 

керівник 

1.  Димарчук 

Сергій 

Миколайович 

9-А ІІ Геометрія 

Матвієць Т.П. 

 

Результати ІІ (міського) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

2017 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учнів 
Клас Місце Наукова секція 

Науковий 

керівник 

1 Мазуленко Дмитро 

Олексійович 
11-Б ІІІ 

Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Матвієць Т.П. 

2 
Мелкозерова Ольга 

Володимирівна 
11-Б ІІ 

Фінанси, грошовий 

обіг та кредит 

Матвієць Т.П. 

 

Результати ІІ (міського) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

2018 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учнів 
Клас Місце Наукова секція 

Науковий 

керівник 

1 Шинкар  

Альбіна Олегівна 
11-Б ІІІ 

Фінанси, грошовий 

обіг та кредит 

Матвієць Т.П. 

2 Лазепко  

Дар’я Геннадіївна 
11-Б ІІІ 

Фінанси, грошовий 

обіг та кредит 

Матвієць Т.П. 
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3 

Окунєв Антон Ілліч 11-Б ІІІ 

Економічна творія та 

історія економічної 

думки 

Матвієць Т.П. 

 

Результати ІІ (міського) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

2019 

№ з/п 
Прізвище, ім’я учнів Клас Місце Наукова секція 

Науковий 

керівник 

1.  Єремеєва  

Софія Сергіївна 
10-А ІІІ 

Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Матвієць Т.П. 

2.  
Онуфрієнко  

Єгор Сергійович 
9-В ІІІ 

Економічна теорія 

та історія 

економічної думки 

Матвієць Т.П. 

3.  Іващенко  

Тимофій 

Олександрович 

9-В ІІІ 
Фінанси, грошовий 

обіг і кредит 

Матвієць Т.П. 

 

Результати ІІ (міського) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

2020 

№ з/п 
Прізвище, ім’я учнів Клас Місце Наукова секція 

Науковий 

керівник 

1.  
Онуфрієнко  

Єгор Сергійович 
10 3 

Економічної теорії 

та історії 

економічної думки 

Матвієць Т.П. 

2.  
Кукоба  

Дмітрій Сергійович 
10 3 

Фінансів, 

грошового обігу і 

кредиту 

Матвієць Т.П. 
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Результати учнів у предметних олімпіадах: 

2017-2018 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики 

1 Грицула Катерина Сергіївна 7-А ІІІ Матвієць Т.П. 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (комп’ютерна графіка)   

1 Гришко Єва Миколаївна 8-В І Матвієць Т.П. 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (веб-дизайн)   

1 Іващенко Тимофій 9-В ІІ Матвієць Т.П. 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (комп’ютерна графіка)   

1 Трясун Катерина 6-А І Матвієць Т.П. 

2 Олійник Вікторія 6-В ІІІ Матвієць Т.П. 

3 Гришко Єва 9-В ІІІ Матвієць Т.П. 

Призери ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій у номінації «Комп’ютерна графіка»  

(2018-2019) 

1 Трясун Катерина 6-А ІІІ Матвієць Т.П. 
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2019-2020 

 

 

 

 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики 

1 Моралес Муньос Даніель 7-Б ІІІ Матвієць Т.П. 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (офісні технології)   

1 Кузнєцова Дар'я 10 ІІІ Матвієць Т.П. 

2 Демчик Владислав 10 ІІІ Матвієць Т.П. 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (веб-дизайн)   

1 Бєлов Микита 7 ІІІ Матвієць Т.П. 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (комп’ютерна графіка)   

1 Олійник Вікторія 7 І Матвієць Т.П. 

2 Прошкіна Анна 7 І Матвієць Т.П. 

3 Трясун Катерина 7 ІІ Матвієць Т.П. 

4 Радченко Єлизавета 7 ІІІ Матвієць Т.П. 

Призери ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій у номінації «Комп’ютерна графіка»  

(2019-2020) 

1 Олійник Вікторія  7-В ІІ Матвієць Т.П. 


