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ВСТУП 

У формуванні багатьох якостей, необхідних у житті сучасної людини, 

відіграє велику роль шкільна дисципліна  математика. У навчанні математиці 

в школі, крім загальних цілей навчання, стоять ще свої специфічні цілі, 

обумовлені особливостями математичної науки. Одна з них  це формування і 

розвиток математичного мислення, яка сприяє виявленню більш ефективного 

розвитку математичних здібностей школярів, готує їх до творчої діяльності 

взагалі і до математики з її численними додатками зокрема. 

Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна 

володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх 

застосувань до розв’язування практичних задач. Певної математичної 

підготовки й готовності її застосовувати вимагає й вивчення багатьох 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Значні 

вимоги до володіння математикою при розв’язуванні практичних задач ставить 

сучасний ринок праці для отримання якісної професійної освіти і продовження 

її на наступних етапах. Тому одним із головних завдань цього курсу є 

забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності. 

Практична компетентність передбачає, що випускник ЗЗСО вміє: 

 будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних 

об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними; 

 оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння 

постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; 

 уточнювати вихідні дані, мету задачі, знаходити необхідну 

додаткову інформацію, засоби розв’язування задачі;  

 переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на складові, 

встановлювати зв’язки між ними, складати план розв’язання задачі;  

 вибирати засоби розв’язання задачі, порівнювати і застосовувати 

оптимальні;  

 перевіряти правильність розв’язання задачі; 

 аналізувати та інтерпретувати отриманий результат, оцінювати 

його придатність із різних позицій, узагальнювати задачу, всебічно її 

розглядати;  

 отримати розв’язок за результатами розв’язання задачі; 

 володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, 

письмові, інструментальні обчислення, зокрема наближені; 

 вміє проектувати й здійснювати алгоритмічну та евристичну 

діяльність на математичному матеріалі; 
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 вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного 

елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях 

змінних, виражати одну змінну через інші і т. п.); 

 вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їх властивості; 

 вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині 

й у просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх 

елементи, виконувати побудови на зображеннях; 

 вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити 

кількісні характеристики фігур (площі та об’єми). [17]. 

Для академічного рівня мета навчання полягає у забезпеченні 

загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної 

самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її 

соціалізації, достатньої для вивчення профільних предметів, для успішної 

майбутньої професійної діяльності в тих сферах, де математика відіграє роль 

апарату, специфічного засобу для вивчення й аналізу закономірностей, 

реальних явищ і процесів. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань: 

 формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та 

методи математики, її роль у пізнанні дійсності, усвідомлення математичних 

знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, стійкої мотивації до навчання; 

 оволодіння учнями мовою математики, системою математичних 

знань, навичок і вмінь, потрібних у повсякденному житті та майбутній 

професійній діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми 

галузями знань і забезпечення неперервності освіти; 

 розвиток в учнів логічного мислення і просторової уяви, 

алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції; 

 екологічне, естетичне, громадянське виховання та формування 

позитивних рис особистості; 

 формування життєвих і соціально-ціннісних компетентностей учня. 

Змістове наповнення програми реалізує компетентнісний підхід до 

навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, 

досвіду, здібностей і ставлення, яке дає змогу обґрунтовано судити про 

застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника 

школи до успішної діяльності в різних сферах. Передбачається, що випускник 

ЗЗСО: 
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 розпізнає проблеми довкілля, які можна розв’язати математичними 

методами, формулює їх математичною мовою, досліджує та розв’язує ці 

проблеми, використовуючи математичні знання та методи, інтерпретує 

отримані результати з урахуванням конкретних умов і цілей дослідження, 

застосовує математичні моделі при вивченні профільних предметів 

(інформатики, фізики, хімії, біології, технологій); 

 логічно мислить (аналізує, порівнює, узагальнює й систематизує, 

класифікує математичні об’єкти за певними властивостями, наводить 

контрприклади), володіє алгоритмами та евристиками; 

 користується джерелами математичної інформації, може 

самостійно її відшукати, проаналізувати та передати інформацію, подану в 

різних формах (графічній, табличній, знаково-символьній); 

 виконує математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних 

формах, дії з відсотками, наближеними обчисленнями тощо), раціонально 

поєднуючи усні, письмові, інструментальні обчислення; 

 виконує тотожні перетворення алгебраїчних, показникових, 

логарифмічних, тригонометричних виразів; 

 аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні 

властивості, використовує властивості елементарних функцій при аналізі та 

описуванні реальних явищ, процесів, залежностей; 

 володіє методами математичного аналізу в обсязі, що дозволяє 

досліджувати властивості елементарних функцій, будувати їх графіки й 

розв’язувати нескладні прикладні задачі; 

 зображує геометричні фігури, встановлює й обґрунтовує їхні 

властивості, застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач, вимірює 

геометричні величини, які характеризують розміщення геометричних фігур 

(відстані, кути), знаходить кількісні характеристики фігур (площі, об’єми). [33]. 

Одне з головних завдань школи полягає в тому, щоб прищепити учням 

вміння, які дозволяють їм активно включатися у творчу, дослідницьку 

діяльність, сприяти формуванню та розвитку дослідницьких навичок і вмінь 

учнів. 

Математика завжди була невід’ємною та істотною складовою частиною 

людської культури, вона є ключем до пізнання навколишнього світу, базою 

науково-технічного прогресу й важливою складовою компонентного розвитку 

особистості. Дуже часто в основі математичної освіти мають на увазі 

підготовку до майбутньої професії, вступ до вузу. Проте не менш важливо 

виховати в людині здатність розуміти сенс поставленого перед ним завдання, 

вміння правильно, логічно міркувати, засвоїти навички алгоритмічного 
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мислення. Кожному необхідно навчитися аналізувати, відрізняти гіпотезу від 

факту, критикувати, схематизувати, чітко висловлювати свої думки, з іншого 

боку  розвинути уяву й інтуїцію (просторове уявлення, здатність передбачати 

результат і вгадати шлях розв’язування). Інакше кажучи, математика потрібна 

для інтелектуального розвитку особистості. 

Математика дає широкі можливості для дослідження. На розвиток учнів і 

формування пізнавального інтересу найкраще впливають самостійні роботи 

пошукового та дослідницького характеру. Такими видами діяльності є 

практичні роботи з елементами дослідження. 

Під дослідницьким завданням розуміються конкретні аспекти поставленої 

наукової проблеми, з’ясування яких направлено на її розв’язування. Такі 

завдання передбачають вирішення проблеми, відповідь на яку не є очевидним і 

не може бути отриманий шляхом прямого застосування відомих схем. 

Вирішення проблеми є складним процесом розумової діяльності людини, 

спрямованої на перетворення предмета, описаного в змісті завдання, вирішення 

протиріччя між умовою й вимогою завдання, отримання пізнавального 

результату. 

Вирішення таких завдань має для учнів велике розвивальне й виховне 

значення. Вони сприяють розвитку мислення, його певного стилю, культури, 

формують геометричні уявлення. Навички дослідницької діяльності сприяють 

глибшому розумінню математики. 

У дослідницькій діяльності головною метою є отримання об’єктивно 

нових знань. При цьому оцінюються не тільки знання, а й розглядаються інші 

показники, такі як: 

 вміння висловлювати свою точку зору; 

 збір матеріалу з різних джерел; 

 активність при обговоренні питань; 

 вміння ставити запитання; 

 можливість висловити своє ставлення до досліджуваного матеріалу. 

Наше сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально 

розвинених громадян, адже від них залежить майбутнє країни. Згідно Проекту 

державного стандарту базової повної середньої освіти кінцева мета загальної 

середньої освіти – виховання громадянина України, підготовленого до життя в 

сучасному суспільстві, здатного навчатися, оперувати й управляти 

інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, 

усвідомлювати свою роль у державі і світі, адекватно реагувати на проблеми і 

виклики часу, нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої 



8 
 

самореалізації. Створення умов для розвитку особистості як неповторної 

індивідуальності здатної до творчої самореалізації  завдання вчителя на уроці. 

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа під впливом науково-

технічного прогресу та інформаційного буму вже тривалий час перебувають у 

стані неперервного організаційного реформування та переосмислення 

усталених психолого-педагогічних цінностей. Необхідність докорінної зміни 

освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, 

економіка якого базуватиметься на інформаційних технологіях, ще тільки 

починає усвідомлюватися освітою.  

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на 

розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість 

майбутньому, здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної 

переоцінки цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко 

змінних ситуаціях. 

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в 

контексті глобальних освітніх тенденцій, серед яких найпомітнішими є: 

 масовий характер освіти та її неперервність; 

 значущість освіти для індивіда і суспільства; 

 орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної 

діяльності; 

 адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; 

 орієнтація на демократизацію всіх освітянських структур; 

 орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення 

можливостей її саморозвитку та саморозкриття; 

 освіта стає пріоритетною галуззю фінансування в розвинених 

країнах. 

Інформаційна технологія – сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, 

зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її 

користувачів. Мета створення і широкого поширення інформаційних 

технологій  вирішення проблеми розвитку інформатизації суспільства і всієї 

життєдіяльності в країні. 

Останнім часом під інформаційними технологіями найчастіше 

розуміють комп’ютерні технології. Зокрема, інформаційні технології мають 

справу з використанням комп’ютерів і програмного забезпечення для 

зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі та отримання інформації. 
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Згідно з визначенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційні технології – 

це комплекс взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, 

що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і 

зберіганням інформації. 

Можна стверджувати, що грамотне використання можливостей сучасних 

інформаційних технологій в школі сприяє: 

 активізації пізнавальної діяльності, підвищенню якісної успішності 

школярів; 

 досягненню цілей навчання за допомогою сучасних електронних 

навчальних матеріалів, призначених для використання на уроках; 

 розвитку навичок самоосвіти і самоконтролю у школярів; 

 підвищенню рівня комфортності навчання; 

 зниження дидактичних труднощів в учнів; 

 підвищенню активності та ініціативності школярів на уроці; 

 розвитку інформаційного мислення школярів, формування 

інформаційно-комунікаційної компетенції. 

Інформаційні технології мають особливе значення у всіх сферах 

життєдіяльності людини, особливо в навчанні. Завдяки інформаційним 

технологіям та Інтернету учні отримують можливість спільної роботи над 

проектами (локалізація партнера при цьому не має значення), доступу до 

інформаційних банків не тільки своєї школи, а й до інших джерел у країні і за 

кордоном. 

Використання інформаційних технологій допомагає вчителю наочно 

представити необхідні дидактичні одиниці навчальної інформації, підвищити 

інтерес школярів до предмета, сприяти накопиченню учнями опорних фактів і 

способів діяльності за зразком. 

Сучасний учень повинен: 

 вміти адаптуватися в різних життєвих ситуаціях; 

 самостійно будувати систему необхідних предметних знань для 

вирішення практичних завдань; 

 володіти навичками подолання стереотипів мислення; 

 розвивати здібності до адаптації в мінливих інформаціях. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто вирішення 

однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства, але застосування ІКТ не 

вирішує автоматично цю проблему без наявності умов для їх використання, а 

дозволяє в значній мірі просунутися в досягненні зазначеної мети. Один з 

найбільш природних і продуктивних способів вводити нові інформаційні 

технології в школі полягає в тому, щоб безпосередньо зв’язати цей процес з 

вдосконаленням змісту, методів і організаційних форм навчання. У даний час 

поряд з класичними формами навчання в школі і в самостійній роботі учнів все 

частіше використовується програмне забезпечення навчальних дисциплін: 

програми-підручники, програми-тренажери, словники, довідники, енциклопедії, 

відеоуроки, бібліотеки електронних наочних посібників, тематичні комп’ютерні 
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ігри. Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при 

поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. При цьому для 

учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструмента. ІКТ можуть 

бути використані для навчання математики в різних формах: 

 самостійне навчання з відсутністю або запереченням діяльності 

вчителя; 

 самостійне навчання за допомогою вчителя-консультанта; 

 часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання 

додаткового матеріалу); 

 використання тренінгових програм; 

 використання діагностичних і контролюючих матеріалів; 

 виконання домашніх самостійних, перевірочних робіт і творчих 

завдань; 

 використання комп’ютера для побудови графіків; 

 використання комп’ютера для дослідження (розв’язування рівнянь, 

нерівностей, систем з параметрами, геометричні, стереометричні задачі); 

 використання ігрових і цікавих програм; 

 використання інформаційно-довідкових програм. 

 Із розвитком комп’ютерної техніки багато навчальних онлайн-сервісів 

працюють на основі Android (планшети, смартфони), тому учневі не 

обов’язково на кожен урок мати на робочому місці комп’ютер чи ноутбук, а 

можна скористатися менш об’ємним засобом. 

Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють винятково 

важливу роль у житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з 

використанням ІКТ підвищують ефективність навчання: 

 графіка та відео допомагають учням розуміти складні логічні 

математичні побудови; 

 можливості, що надаються учням, досліджувати різні об’єкти на 

екрані дисплея, змінювати їх положення, розмір, колір. Дозволяють дітям 

засвоювати навчальний матеріал з найбільш повним використанням органів 

чуттів і комунікативних зв’язків головного мозку.  

При вивченні нової теми є можливість провести урок-лекцію з 

застосуванням мультимедійної презентації. Це дозволяє акцентувати увагу 

учнів на значущих моментах. Також використовувати презентацію при 

закріпленні навчального матеріалу для систематичної перевірки правильності 

виконання домашнього завдання всіма учнями.  

Можна сформулювати очікувані результати навчання при використанні 

комп’ютера на уроках математики такі, як: 

 розвиток міжпредметних зв’язків математики та інформатики; 

 формування комп’ютерної грамотності; 

 розвиток самостійної роботи учнів на уроці; 

 розвиток дослідницького підходу до вивчення математики; 
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 формування інформаційної культури, творчого стилю діяльності 

учнів; 

 підготовка учнів до використання інформаційних технологій та 

структур в освіті. 

 реалізація індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу. 

З’єднання інформаційних технологій та інноваційних педагогічних 

методик здатне підвищити ефективність і якість освітніх програм, посилити 

адаптивність системи освіти до рівнів і особливостей розвитку учнів. 

Об’єктом дослідження є навчальні Інтернет ресурси, які можуть 

контролювати рівень навченості учнів, навчати, допомагати  процесу 

дослідження при розв’язуванні задач, зацікавлювати предметом. 

Предмет вивчення – використання навчальних онлайн-сервісів у процесі 

вивчення математики засобами ІКТ. 

Гіпотеза  процес навчання може бути ефективним, якщо в навчальній 

діяльності будуть використані ІКТ. 

Основною метою роботи є розробка технологій застосування комп’ютера 

(планшета, смартфона) в методиці навчання математики в школі. 

Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального 

безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в 

Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на 

забезпечення економічного зростання держави та розв'язання соціальних 

проблем суспільства, продовження навчання і розвиток особистості. Якісна 

освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку 

суспільства. 

Зусилля органів управління освітою, науково-методичних служб за 

підтримки всього суспільства та держави повинні бути зосереджені на 

реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, 

виконанні перспективних завдань, серед яких: 

 оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу 

та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого 

розвитку; 

 перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної 

педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття 

потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних 

особливостей; 

 забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводження навчально-виховного процесу; 
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 посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, 

правової підготовки учнів; 

 створення безпечного освітнього середовища; 

 створення сучасної матеріально-технічної бази для функціонування 

системи освіти; 

 створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання 

(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних 

тощо) [24]. 

У посібнику розглянуто питання розвитку творчої особистості школяра 

через дослідницький підхід до вивчення математики та впровадження 

інноваційних форм та методів навчання математики як ефективного засобу 

формування ключових компетентностей учня та наведено приклади 

впровадження цих форм та методів на прикладі онлайн-сервісів МІЙКлас, 

LearningApps.org, Geogebra:  

 при поясненні нового матеріалу; 

 для закріплення вивченої теми; 

 для узагальнення навчального матеріалу; 

 для зацікавлення учнів математикою; 

 для дослідження задач з алгебри, планіметрії, стереометрії; 

 для побудови перерізів; 

 для контролю знань та навичок; 

 для роботі з навчальними проектами; 

 наведено відеоуроки, в яких продемонстровано приклади 

дослідження та показано, як користуватися навчальними програмами. 

Розглянуто властивості куба та його перерізів, розв’язано задачу про 

діагоналі суміжних граней куба різними способами, які демонструють весь 

навчальний матеріал стереометрії за 10 клас та 11 клас (об’єм куба). 

У додатках наведено приклади різних дослідницьких проектів, 

проведених у школі. 
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РОЗДІЛ 1 

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Інформаційне суспільство (англ. Information society)  теоретична 

концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого 

еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація й знання продукуються в 

єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва 

інформаційного суспільства мають стати інформація й знання. Характерними 

рисами теоретичного інформаційного суспільства є: 

 збільшення ролі інформації й знань у житті суспільства; 

 зростання кількості людей, зайнятих інформаційними 

технологіями, комунікаціями й виробництвом інформаційних продуктів і 

послуг, зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті; 

 зростання інформатизації та ролі інформаційних технологій у 

суспільних та господарських відносинах; 

 створення глобального інформаційного простору, який забезпечує 

ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових 

інформаційних ресурсів, задоволення їхніх потреб щодо інформаційних 

продуктів і послуг [28].  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ, від англ. Information and 

communications technology, ICT) часто використовується як синонім до 

інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ – це більш загальний термін, який 

підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій 

(телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного 

забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних 

систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, 

зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ 

складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і 

відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз 

вперше було використано в 1997 році в доповіді Денніса Стівенсона для уряду 

Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального 

плану Великої Британії в 2000 році [29].  

Сучасне інформаційне суспільство характеризується як суспільство, у 

якому широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології. 

Стрімкий розвиток ІКТ призвів до того, що сучасному педагогу вже 

недостатньо мати професійні компетентності, спрямовані на використання 

традиційних технологій навчання, а й необхідно знати й оптимально 

використовувати можливості Інтернету для професійної діяльності, 

орієнтуватися в педагогічних мережних співтовариствах, розумітися в 

інноваційних педагогічних технологіях дистанційного навчання, вміти навчати 

свого предмета за допомогою різних засобів для комунікації й співпраці. 

Використання такого навчального середовища, яке було б насичене 
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різноманітними електронними ресурсами, значно підвищує інтерес учнів до 

навчання в цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує 

пізнавальну діяльність школярів. 

Реалізація всього вище переліченого можлива за умови використання 

сучасних хмарних технологій. 

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий 

сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби обробки й зберігання 

даних. Хмарні педагогічні технології забезпечують використання сервісів 

мережі Інтернет як засобу інтерактивного навчання без застосування 

локального програмного забезпечення, окрім браузера та плагінів до нього. 

Хмарні технології забезпечують виконання багатьох видів навчальної 

діяльності, контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів, онлайн-

тестування, відкритості освітнього середовища. Використання хмарних 

технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів перш 

за все дозволить вирішити проблему забезпечення рівного доступу учнів та 

вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у позаурочний час.  

Серед таких сервісів є: 

Google ArtProject  інтерактивно представлені популярні музеї світу; 

Google Docs  онлайновий офіс; 

Google Maps  набір карт; 

Google Sites  безкоштовний хостинг, який використовує вікі-

технологію; 

Google Translate  перекладач; 

YouTube  відеохостинг; 

Google Диск  єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними; 

Сервіс Prezi (prezi.com)  це потужний англомовний онлайн-інструмент 

для створення презентацій [31]. 

Світовий досвід впровадження хмарних обчислень свідчить про 

перспективність їх використання в системі загальної середньої освіти. Так, 

наприклад, у Німеччині реалізується Проект «Національна Медіа-освіта», що 

здійснюється на основі Office365. Модернізацію освіти за допомогою хмарних 

обчислень здійснюють і в Китаї. Постачальники хмарних сервісів 

впроваджують найбільший освітній хмарний проект, який спрямовано на 

економію бюджету місцевого самоврядування, оптимізацію розподілу ресурсів 

і скорочення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки.  

Питання використання хмарних сервісів у навчальних закладах 

розкривають у своїх роботах С. Г. Литвинова, Т. Л. Архіпова, В. Ю. Биков, 

Ю. В. Грицук, Т. В. Зайцева, М. Ю. Кадемія, В. М. Кобися, А. Ю. Кожемякін, 

Ю. П. Москалева, З. С. Сейдаметова, О. О. Смагіна, С. О. Семеріков, 

А. М. Стрюк, Н. Скейтлер, В. А. Темненко, В. К. Толстих, G. Reese. 

На думку вчених (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, 

А. Н. Леонтьєв, А. В. Петровський, Д. І. Фельдштейн, Д. Б. Ельконін), 

найкращим періодом для опанування широких соціальних зв’язків і відносин, 

самовизначення дитини в суспільстві є підлітковий вік. Спілкуючись з 
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однолітками, підліток осягає різні форми взаємодій людини з людиною, 

вчиться оцінювати можливі результати свого та чужого вчинку, прагне до 

спілкування, і це, зазвичай, відбувається після занять у школі. Дорослий друг, 

дорослий кумир, на думку психологів, є доволі рідкісним явищем в 

індивідуальному житті підлітка. 

Проте дорослий, якого шанують і до якого прислуховуються,  

поширене явище у підлітковій групі. Добре, коли ця людина  вчитель, 

керівник спортивної секції, наукового об’єднання тощо. 

Підлітки, особливо у великих містах, мають реальні можливості доступу 

до якісного Інтернету, використовують мобільні засоби зв’язку, а отже, 

застосовують і нові форми взаємодії, що, безумовно, має відобразитись у 

навчанні. Тому нові можливості у здійсненні педагогічної взаємодії слід 

враховувати під час трансформації освітніх систем. 

Протягом 2015-2017 рр. в Інституті інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України здійснювалася науково-дослідна робота за темою 

«Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників 

на основі технологій електронних соціальних мереж» (№ДР 0115U002232). У 

колективній монографії представлено основні теоретико-методологічні 

здобутки дослідників [19, с. 7].   

Теоретичну основу дослідження [19] утворили концептуальні 

положення вітчизняної та закордонної соціальної філософії, соціології та 

психології, вироблені під час розв’язання проблем дослідження розвитку й 

функціонування соціальних мереж у сучасному суспільстві. 

Основу запропонованого в роботі [19] підходу становлять: 

 теорії соціальних мереж (А. Бейвлас, С. Берковіц, П. Марсдеа, 

Дж. Морено, Б. Уеллман, Л. Фріман та ін.); 

 вітчизняні й закордонні концепції міжособистісної взаємодії 

(Б. Г. Ананьєв, А. А. Леонтьєв, В. М. Мясищев, Б. Ф. Ломов, З. Фрейд, 

А. Адлер, Г. Г. Келлі та ін.); 

 концепції комунікаційних і мережних трансформацій, що 

відбуваються в умовах модернізації сучасного суспільства (У. Бек, Р. Берт, 

М. Гранновертер, М. Кастель, Дж. Коулмен, Г. Лорі, Д. Старк і Дж. Уррі та ін.); 

 дослідження, присвячені проблемам інформатизації освіти 

(В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич, М. І. Жалдак, А. М. Гуржій та ін.); 

 науково-педагогічні засади формування й застосування 

інформаційних освітніх середовищ (В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, В. В. Олійник, 

Є. С. Полат та ін.). [19, с. 10]. 

Гіпотезу про те, що навчання дітей визначає характер їхнього 

психічного розвитку, сформулював Л. С. Виготський, ідеї котрого 

конкретизували О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, П. Я. Гальперін, 

О. В. Запорожець, В. В. Давидов, В. В. Рубцов, Г. А. Цукерман та ін. Однак 

проблема дослідження характеристик, необхідних і достатніх для організації 

розвивального навчання в школі, з використанням ІКТ та врахуванням 

психолого-педагогічних особливостей учнів у процесі проектування 
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комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання (КОСН), залишається 

актуальною. Визначення взаємозв’язків теоретичних засад і можливостей 

становлення навчальної практики відповідно до цілей розвитку є нагальним 

завданням педагогічних досліджень [19, с. 31] 

У Всесвітній доповіді ЮНЕСКО (2005 р.) розглядаються ідеї структури 

«мережного суспільства» М. Кастельса як найадекватнішої для поширення 

знань. Зроблено висновок про те, що «суспільство знань нерозривно пов’язане з 

нематеріальними і мережними суспільствами». Розглядаються нові можливості, 

які відкриваються завдяки приєднанню до освітніх мереж, що дає змогу 

«публікувати й поширювати в режимі реального часу матеріали за галузями 

знань з урахуванням рівня підготовки учнів і описом знань, необхідних для 

засвоєння того чи іншого навчального курсу». Система навчання, пропонована 

освітніми мережами, більшою мірою враховує попит, який існує на ринку 

знань. 

У доповіді «Future agendas for global education» (Global Education 

Futures), присвяченій проектуванню форм і системних інновацій, які 

допоможуть впоратися з викликами освіти ХХІ століття, прогнозується, що: 

 навчання визначатиметься можливостями доступу до унікальних 

носіїв компетенцій і спільнотам практик;  

 знання та навички будуть передаватися за рахунок онлайн/офлайн-

форматів, як у blended learning  у близькій перспективі, а далі  в роботі з 

повністю автоматизованими системами-наставниками;  

 зміст навчання зосереджуватиметься не на передаванні 

загальнодоступної інформації і відпрацювання рутинних вправ, а на виробленні 

складних надпредметних компетенцій, пов’язаних із творчим мисленням; 

 відбуватиметься перехід від оцінок досягнень до профілю 

компетенцій;  

 будуть розвиватися інструменти визначення індивідуального стилю 

навчання (cognitive traction), темпу роботи над завданнями, залученості учня до 

навчання та ін. 

У звіті «NMC Horizon Report 2015 Higher Education Edition» відображено 

можливий вплив нових технологій, що виникають в освітніх спільнотах по 

всьому світу, в найближчі п’ять років. Так, до короткострокових перспектив 

(один-два роки) автори звіту віднесли зміцнення позицій змішаного навчання й 

перепланування навчального простору (перетворення просторів навчальних 

закладів на місця для індивідуального навчання, де зручно працювати зі своїми 

мобільними пристроями). Середньостроковими перспективами (три-п’ять 

років) названо орієнтацію на відкриті освітні ресурси. До довгострокових 

перспектив (п’ять років і більше) дослідники віднесли розширення співпраці 

між ВНЗ і зміну культури інновацій (постійне вдосконалення технологій 

навчання з метою підвищення конкурентоспроможності). 

Експерти компанії Ambient Insight, аналізуючи світовий ринок продуктів 

і послуг ІКТ, прогнозують посилення уваги до використання:  

 соціальних мереж;  
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 SaaS- додатків (Програ ма як по слуга (англ. Software as а service, 

SaaS)  модель поширення програм споживачам, при якій постачальник 

розробляє веб-програму, розміщує її й управляє нею (самостійно або через 

третіх осіб) з метою використання її замовниками через інтернет. Замовники 

платять не за володіння програмами як такими, а за їх використання (через API, 

що доступне через веб і яке часто використовують веб-служби) [42];  

 мобільного навчання [19, С. 100-101]. 

В умовах стрімкого розвитку мережних технологій постає питання про 

включення мережної освітньої взаємодії в діючі моделі організації навчання. В 

освітянському середовищі лунає проста й дуже слушна думка про 

«необхідність розробити такий підхід, який дасть змогу об’єднати крейду й 

мережні технології (як інструменти), підручники і ЦОР (як ресурси), шкільний 

кабінет і глобальну мережу (як матеріальну базу)» [19, с. 102]. 

Інтернет-освіта (англ. Online tutoring)  освіта, що здійснюється з 

використанням ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет. У 

відношенні до поняття дистанційна освіта є видовою відмінністю, більш строго 

регламентує техніко-технологічну специфіку навчання  використання мережі 

Інтернет (дистанційно можна навчатися не тільки через Інтернет, але і за 

допомогою локальних мереж, відеозв'язку тощо). Більшість діючих центрів 

навчання можна умовно розділити на три групи за ступенем «занурення» в 

Інтернет. 

До першої групи належать заклади, вся робота яких будується 

виключно на Інтернет-технологіях. Вибір навчального курсу, його оплата, 

заняття зі студентами, передача контрольних завдань та їх перевірка, а також 

здача проміжних і фінальних іспитів здійснюються через Мережу. Подібних 

навчальних центрів, іноді іменованих «віртуальними університетами», не так 

багато через високі вимоги до апаратно-програмного оснащення і рівня 

підготовки персоналу, а також необхідності значних початкових фінансових 

вкладень. 

Другу, найчисленнішу групу, складають навчальні заклади, що 

поєднують різні традиційні форми очного й дистанційного навчання з 

нововведеннями в дусі часу. Наприклад, деякі вузи частину своїх програмних 

курсів переводять у віртуальну форму, а центри дистанційного навчання, 

спираючись на Інтернет-технології, у той же час не відмовляються від практики 

проведення очних екзаменаційних сесій. Варіантів тут може бути багато, але в 

кожному випадку комп’ютеризована лише частина навчального процесу. 

До третьої групи можна віднести навчальні центри, для яких Інтернет 

служить лише внутрішнім комунікаційним середовищем. На своїх сайтах вони 

розміщують інформацію про навчальні програми (плани), семінари, а також 

бібліотечні каталоги [25]. Такі навчальні програми можна використовувати при 

навчанні у ЗЗСО. 

Перед тим, як перейти до безпосередніх переваг онлайн-навчання, 

давайте розглянемо світові тенденції розвитку освіти. Фактично всі провідні 

вузи світу, наприклад,  Стенфорд чи Кембридж пропонують онлайн-навчання у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/API
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8
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вигляді різноманітних курсів (звісно, для англомовної аудиторії), які можна 

знайти у вільному доступі (тобто безкоштовно). 

Подібна практика стрімко розвивається в Польщі. До того ж не варто 

забувати про всесвітньо відомі сервіси онлайн-курсів, наприклад Coursera чи 

Khan Academy, україномовні - Prometheus. 

Світ стає мобільним, і освіта повинна рухатись в ногу з часом.  

Переваги онлайн-навчання: 

 МОБІЛЬНІСТЬ. Для того, щоб проходити навчання онлайн, 

достатньо підключення до швидкісного Інтернету та комп’ютера, ноутбука або 

іноді навіть мобільного телефону. Це дозволяє самостійно організовувати свій 

навчальний простір, не переривати навчання за непередбачуваних обставин 

(відпустки, відрядження чи хвороби) та вивчати будь-що, незалежно від того, у 

якій країні ви живете та який у вас графік роботи; 

 ІНТЕРАКТИВНІСТЬ. Інтернет дає нам доступ до неабиякої 

кількості інформації. Тож під час навчання ми можемо використовувати цей 

необмежений ресурс для покращення результативності процесу. Головне тут 

організація навчального процесу. На онлайн-курсах викладач має можливість 

надати учням усі потрібні відео, аудіоматеріали, віднайти потрібні приклади та 

використати Інтернет, як безпосереднє джерело інформації (посилання на статті 

чи наукові праці). Також викладач може записати лекцію у відеоформаті і 

поділитися нею з учнями, а для цього достатньо лише завантажити все 

необхідне у віртуальний простір і вислати посилання на матеріал. Доступ до 

таких матеріалів цілодобовий, що полегшує їх передачу та використання; 

  ЕКОНОМІЯ ЧАСУ. Якщо ви з якихось причин не змогли відвідати 

школу, то можна просто відкрити ноутбук і зручно вмоститись у кріслі та 

опрацювати матеріал. Окрім того, простішою стає комунікація з вчителем чи 

обмін інформацією в групі. Ви просто пишете йому листа та отримуєте 

відповідь;  

 ДОСТУПНІСТЬ. Зазвичай, усі матеріали є у вільному доступі, як це 

модно казати: «Двадцять чотири години на добу», «Сім днів на тиждень». Тож 

вам не потрібно думати про те, чи потрібно щось роздрукувати, дещо 

занотувати або як краще зберегти інформацію. Ви просто маєте ресурс, з якого 

її черпати, повторювати та оновлювати надзвичайно легко; 

 КОНТРОЛЬ. Під час онлайн-навчання значно легше контролювати 

навчальний процес, а тому значно важче «халявити», що для якості навчального 

процесу справді важливо. Втрачають сенс «відмазки» про погану погоду, 

проблеми з добиранням чи загублене домашнє завдання. Учитель, звісно, сам 

придумує собі спосіб контролю. Таким чином, контролюємо кожного учня 

індивідуально, навіть якщо ми працюємо групами. 

Власне, ці  п’ять причин дозволяють говорити про ефективність та 

виправданість навчання онлайн [21].  

Таровик Ольга Іванівна, вчитель математики та інформатики 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 8 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області, доповідаючи на обласній науково-
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практичній Інтернет-конференції, сказала, що в основу побудови змісту й 

організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, 

відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані 

певні компетентності як здатності учня успішно діяти в навчальних і життєвих 

ситуаціях і нести відповідальність за свої дії. Навчання математики в основній 

школі передбачає передусім формування предметної математичної 

компетентності, сутнісний опис якої подано у розділі «Державні вимоги до 

загальноосвітньої підготовки учнів» цієї програми. Крім того, воно має зробити 

певний внесок у формування окремих ключових (більш загальних, що виходять 

за межі одного предмета) компетентностей, зокрема загальнонавчальної 

(уміння вчитися), комунікативної (здатності грамотно формулювати й 

висловлювати судження), загальнокультурної та інших.  

Щоб формувати певні компетентності в учнів, сучасному педагогу вже 

недостатньо мати професійні компетентності, що спрямовані на використання 

традиційних технологій навчання, а необхідно знати й оптимально 

використовувати можливості Інтернету, вміти навчати свого предмета за 

допомогою різних засобів для комунікації і співпраці. Сучасні учні все частіше 

користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими ґаджетами, 

проводячи багато часу у соціальних мережах, хоча можливості у використанні 

даних сучасних засобів набагато ширші. Тому перед вчителями  постає 

завдання забезпечити навчально-виховний процес якісними електронними 

засобами навчання, призначеними не лише для комп’ютерів, а й для інших 

сучасних пристроїв, які можна було б використовувати під час уроків, так і 

будучи поза межами навчального закладу. Використання сучасних хмарних 

технологій на уроках математики значно підвищує інтерес учнів до навчання в 

цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує пізнавальну 

діяльність школярів. 

Сучасний урок – це витвір мистецтва, де педагог уміло використовує всі 

можливості для формування компетентностей учня [47].  

У жовтні-листопаді 2018 року на конкурсі за найкраще застосування 

онлайн-інструментів, організованого Українським інститутом медіа та 

комунікації, учасники наводили приклади інтеграції зі свого досвіду та 

описували навчальні ситуації, в яких вони використовують онлайн-сервіси. Як 

виявилось, найпопулярнішими ресурсами серед педагогів, які взяли участь у 

конкурсі, є: 

 Learning.Apps.org – сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні 

вправи; 

 Сервіси Google: карти, презентації, Google Sites, додаток 

Google Arts & Culture тощо; 

 інтерактивні дошки Padlet, Linoit; 

 Kahoot – сервіс для створення інтерактивних навчальних вправ; 

 Генератори QR-кодів (Plickers, qrcoder.ru); 

 Wordart, Wordle – сервіси для створення хмаринок слів; 

 Geogebra – для викладання математики; 

http://nus.org.ua/news/konkurs-dlya-vchyteliv-hto-krashhe-vykorystovuye-onlajn-instrumenty-na-urotsi/
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 YouTube – для перегляду роликів за темою уроку та завантаження 

створених учнями робіт. 

Світлана Попель, учитель математики, із села Вишнівчик 

Тернопільської області, яка посіла третє місце в конкурсі, зазначає: «Онлайн-

інструменти роблять урок цікавим,  є багато можливостей сприяти активному 

засвоєнню знань, легко впроваджувати рольові ігри та елементи геймифікації, 

комфортні умови для групового та індивідуального навчання» [45].  

Інтерактивні технології навчання передбачають створення комфортних 

умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Інтерактивне навчання передбачає спільне навчання, коли всі 

учасники спілкуються між собою, висловлюють свою думку, свої твердження, 

обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, 

оцінюють дії товаришів та власну поведінку. ІКТ навчання дозволяють задіяти 

в процесі навчання інтелект, досвід, свідомість дитини, а також її почуття, 

вольові якості для підвищення ефективності засвоєння [43]. 

Найуспішніші освітні системи встановлюють амбітні цілі, чітко 

визначають, що повинні вміти робити учні, а також дають змогу вчителям 

зрозуміти, чого вони повинні навчити учнів. Вони перейшли від 

адміністративного контролю та підзвітності до професійних форм організації 

праці. Заохочують учителів застосовувати інноваційні підходи, вдосконалювати 

свою роботу та роботу колег, а також розвиватись у професійному плані, 

забезпечувати кращу практику. 

У провідних шкільних системах акцент ставиться не на те, щоб чекати 

вказівок від адміністрації шкільної системи. Натомість слід дивитися на 

приклад учителя-сусіда чи сусідньої школи, формувати культуру співпраці й 

потужні мережі для впровадження інновацій [20, с. 65]. 

У методичних рекомендаціях щодо впровадження STEM-освіти в 

навчальних закладах України серед пріоритетних напрямків розвитку STEM-

освіти зазначено: 

− розроблення нормативно-правових, науково-методичних засад 

впровадження STEM-освіти; 

− реалізація заходів Програми інноваційно-освітнього проекту 

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018-2021 роки (наказ МОН 

від 13.04.2018 № 366); 

− проведення просвітницько-профорієнтаційної роботи серед молоді з 

метою ознайомлення зі STEM-професіями; 

− організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на 

популяризацію STEM-навчання: конкурси, змагання, STEM-фестивалі, наукові 

пікніки, STEM-екскурсії тощо; 

− підвищення рівня фахової майстерності науково-педагогічних 

працівників і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках 

STEM-школи. 

STEM – це освіта, яка допоможе сучасним студентам у майбутньому 

стати новаторами, творчими особистостями, цілеспрямованими у житті. 
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Навчаючись за технологією STEM-освіти, вони отримують більше 

автономності, вчаться бути самостійними, приймати власні рішення та брати за 

них відповідальність, досягати особливих успіхів у певній галузі діяльності 

[30, С.7-8]. 

Багато людей працювали над реформою і намагались врахувати 

найкращі світові практики, щоб українські школярі вже почали отримувати 

якісно нову освіту. Щоб почути думку кожного і знайти ефективні шляхи 

реалізації реформи в школах, відбулась Всеукраїнська конференція «Нова 

українська школа: старт реформ, участь громад». Головна ідея Нової 

української школи – компетентнісне навчання. Старту реформи передувала 

масштабна підготовка, направлена та три основні зміни: створення нового 

освітнього середовища, нового змісту освіти та перепідготовка вчителів. 

Ми – єдина і могутня освітянська спільнота, яка здатна зрушити з місця 

застарілі й неефективні системи. Завдяки потужній підтримці один одного 

рухаємось у правильному напрямку. Наше з вами завдання – виховати сучасне 

молоде покоління, яке здатне критично мислити, знаходити вихід з будь-якої 

ситуації, бути самостійними й свідомо приймати важливі рішення. У своїй 

промові Лілія Гриневич підсумувала, що ми маємо виховати покоління, яке 

буде розбудовувати молоду, незалежну, європейську Україну.  Поставлені 

завдання НУШ  можливо реалізувати у партнерстві вчителів, батьків та учнів. 

Нова українська школа – це цікава, практико орієнтована, безпечна й дружня до 

дитини школа. Українське відповідальне вчительство – це інноватори, які 

рухають прогрес. Вони – справжні «супергерої», які щодня протистоять тиску 

застарілої системи освіти [23]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ЧЕРЕЗ 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД Д О ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

У Концепції нової української школи наголошено на суб’єктності учіння, 

необхідності оволодіння учнями способами навчальної діяльності, досвіді 

взаємодії з іншими людьми.  

Мета загальної середньої освіти визначена у законі України «Про освіту»: 

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності» [32]. 

Відповідно до загальної мети освіти місією ЗЗСО є різнобічний розвиток 

особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і 

морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, 

необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до 

продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві. 

Найціннішим результатом ЗЗСО в особистісному вимірі є здорова дитина, 

мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це 

учень/учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати 

інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати 

себе громадянином/громадянкою України. 

«Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і 

патріоти, здатні до ризику та інновацій, – ось хто поведе українську економіку 

вперед у ХХІ столітті» [12]. 

Пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх 

розумової активності, спонукання до творчості, виховання в школяра життєвих 

й соціальних компетентностей особистості, здатної здійснювати самостійний 

вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, 

вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань – одне з 

актуальних завдань сучасної школи. 

Сьогодні вчитель має орієнтуватися у використанні таких педагогічних 

технологій, з допомогою яких не просто поповнювалися б знання й уміння з 

навчального предмета, а й розвивалися б такі якості учня, як пізнавальна 

активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання. Пізнавальна 

активність свідчить про те, що учень охоче засвоює ту чи іншу інформацію, 

більше того  має міцно сформовану потребу в якісній пізнавальній діяльності, 

сильні та стійкі мотиви цієї діяльності. 
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Потрібно формувати не лише вузько навчальні, а й широкі пізнавальні 

мотиви. Учень повинен перейти від цікавості (ситуативного інтересу) до 

зацікавленості. Високу ефективність має застосування дослідницьких прийомів 

і методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів до пізнавальної та творчої 

діяльності, для формування в них відповідних знань, умінь, навичок і 

дослідницької позиції в сприйнятті та осмисленні. 

Працюючи над проблемою «Розвиток творчої особистості школяра 

через дослідницький підхід до вивчення математики», потрібно навчати 

дітей знаходитися у постійному пошуку, працювати творчо, не зупинятися на 

досягнутому, тому інтерактивні технології – основний педагогічний 

інструмент. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, мета якої – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.  

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання.  

Інтерактивне навчання ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь. 

Учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично 

мислити, приймати продумані рішення.  

У роботі з учнями потрібно прищеплювати інтерес до дослідження, тим 

самим озброюючи їх методами навчально-дослідницької діяльності. 

Організовувати роботу дітей так, щоб вони ненав’язливо засвоювали б 

процедуру дослідження, послідовно проходячи всі його основні позиції: 

 аналізувати ситуацію, брати до уваги всі розв’язки або 

припущення; 

 усвідомлювати труднощі і формулювати проблему, яку потрібно 

вирішити; 

 використовувати припущення як гіпотези, що визначають 

спостереження і збір фактів; 

 аргументувати і впорядковувати виявлені факти; 

 перевіряти правильність висунутих гіпотез. 

Урок математики, на якому застосовується дослідницький метод, містить 

наступні навчальні елементи: 

 Ситуація успіху. Учням пропонується завдання, яке кожен учень 

вирішує без особливих труднощів. 
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 Ситуація труднощів (відчуття проблеми). Учням пропонується 

завдання, схоже на попередні, але вирішити до кінця вони її не можуть, 

оскільки ще не мають необхідних знань. 

 Постановка навчальної проблеми. Учні, усвідомивши проблему, 

промовляють її, кажуть, яких знань їм не вистачає для того, щоб вирішити 

завдання, висуваючи гіпотези про можливі шляхи вирішення задачі. 

 Рішення навчальної проблеми. Якщо запропоновано кілька 

шляхів вирішення проблеми, то можливий поділ на групи. Організовує 

діяльність груп лідер, той учень, який запропонував шлях вирішення 

незнайомого завдання. 

 Презентація проекту дослідницької діяльності членами кожної 

групи за таким планом: 

1. Проблема, розв’язувана групою. 

2. Гіпотеза, висунута групою для вирішення проблеми. 

3. Цілі і завдання, поставлені групою для вирішення проблеми. 

4. Шляхи вирішення проблеми. 

5. Висновки, які підтверджують або спростовують висунуті гіпотези. 

Учні класу мають різний рівень здібностей математичної підготовки і 

загальнонавчальних умінь, тому робота організовується так, що школярі 

отримують індивідуальні завдання, працюючи над якими учні мають 

можливість проявити самостійність і вийти на оптимальний для нього рівень.  

Процес пізнання – це процес переходу від найпростіших моделей до 

більш складних. Дитина повинна розвиватись і навчатись кожної миті. 

Необхідно, щоб безперервно відбувалась різноманітна пізнавальна 

дослідницька діяльність (у  співпраці з учителями, батьками, іншими дітьми). 

Як тільки зникає зацікавленість, натхнення, подив, відразу починають панувати 

лінощі та примус. Тоді труднощі в навчанні стають неподоланими і дитина, яка 

була старанна і дисциплінована, вже не зможе набути справжніх знань та 

навичок. 

Навчально-дослідницька діяльність учнів з математики  вид 

навчально-пізнавальної роботи, яка спрямована на пошук, вивчення й 

пояснення математичних фактів з метою набуття й систематизації суб’єктивно 

нових знань та способів їх використання на практиці. 

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня. 

Формування дослідницьких вмінь у навчанні школярів – процес складний і 

довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по 

собі. А тому завдання вчителя: поступово і методично формувати дослідницькі 

навички, здійснюючи постійний контроль за виконанням завдань з елементами 
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дослідження, аналізувати і виправляти помилки, визначати найкращі, 

найефективніші шляхи до розв’язання завдань,  а також з’ясовувати можливості 

подальшого застосування результатів роботи. 

Дослідницька діяльність спрямована на встановлення в школярів 

дослідницьких компетентностей, досвіду самостійного пошуку нових знань і 

використання їх в умовах творчості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідницькі компетентності – це сукупність знань, інтелектуальних, 

практичних і організаторських умінь, спрямованих на виконання діяльності 

дослідницького характеру. 

Реалізація дослідницького методу навчання: 

 спонукати учнів формулювати та висловлювати свої ідеї та 

уявлення, що виникають, та висловлювати їх у наявному вигляді; 

 створити ситуацію, яка входять у протиріччя з поняттями, які вони 

вже мають; 

 давати учням можливість досліджувати свої припущення у вільній і 

невимушеній ситуації, особливо шляхом обговорення у малих групах; 

 надавати учням можливість застосовувати нові уявлення до 

широкого кола явищ, ситуацій так, щоб вони мали змогу оцінити їх прикладне 

значення. 

Мал. 1 
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Мал. 2 

 
Мал. 3 

Задачі на дослідження – це задачі, в яких треба щось дослідити й 

сформулювати відповідне твердження. 

Типи задач на дослідження: 

 на встановлення істинності висловлювань;  

 на встановлення існування та кількості заданих об’єктів; 

 на порівняння і встановлення залежностей;  

 на встановлення умов;  

 на встановлення відповідностей;  

 на дослідження взаємного розташування фігур; 

 на знаходження геометричних місць точок тощо. 
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Учитель навчає методиці дослідження, консультує учня в процесі 

виконання роботи, розв’язанні поставлених проблем, враховуючи 

інтелектуальні та психологічні особливості дитини, оцінює отримані 

результати. У здійсненні продуктивного навчального дослідження обов’язкове 

поєднання керованої дослідницької діяльності із самостійною, самоосвітньою 

діяльністю учня, яка є основою інтелектуального росту дитини, формування її 

творчої особистості. 

Дослідницькі вміння вчителя математики – це цілеспрямовані дії, які 

ґрунтуються на системі засвоєних у процесі навчально-пізнавальної та 

навчально-дослідницької діяльності знань, умінь і навичок та відповідають 

логіці навчально-дослідницької діяльності. Вони базуються на здатності 

вчителя усвідомлено здійснювати дії з пошуку, відбору, переробки, аналізу, 

створення, проектування й підготовки результатів пізнавальної діяльності, 

спрямованої на виявлення об’єктивних закономірностей процесу навчання 

математики. Дослідницькі вміння вчителя математики формуються на 

проксіологічному, технологічному, методичному та методологічному рівнях. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ 

Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі 

зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути 

єдиним джерелом інформації. Традиційна технологія навчання  є насамперед 

авторитарною педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім 

життям учня, з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для 

прояву індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості, віддається 

перевага репродуктивної діяльності над пошуковою, що не відповідає вимогам 

часу. Як бачимо,  настала необхідність переходу від «передачі знань» до 

«навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати 

тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка 

допоможе розв’язати проблему. Повернути учням інтерес до математики, 

зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукає вчителя до 

пошуків. Сприяти вирішенню поставлених перед освітою завдань мають 

інтерактивні технології навчання. Саме цим обумовлюється актуальність 

представленого досвіду. 

Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки інтенсивному 

реформуванню її відповідно до вимог часу. Особливістю сучасної системи 

освіти є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та 

інноваційної. 

Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності 

особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до 

творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва 

з іншими людьми. Інноваційне (лат. innovatio  оновлення, зміна) навчання   

зорієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі, це навчальна та освітня 

діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 

здібностей,  високих соціально адаптаційних можливостей особистості.  

Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на 

якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити навчальні досягнення, 

забезпечити психолого-емоційний комфорт і подальшу соціальну адаптованість 

школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи 

колективній діяльності, орієнтувати на набуття ключових компетентностей: 

навчальної,  культурної,  громадянської, соціальної, підприємницької. 

Сучасний учитель постійно повинен поповнювати свої професійні знання, 

отримуючи інформацію з різних джерел, здійснюючи самоосвіту у процесі 

педагогічної діяльності, під час навчання на курсах підвищення кваліфікації, 
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при активній участі у роботі районного та міжшкільного методичних об’єднань, 

участі у різних вебінарах.  

Інтеграція України в європейський освітянський простір вимагає 

сформованості у педагогів таких ключових компетентностей:  

 вміння здійснювати процеси навчання і виховання;  

 бажання постійно оволодівати новими знаннями з предмета 

спеціалізації;  

 вдосконалювати зміст навчальних планів і програм залежно від 

потреб;  

 постійно збагачувати методичний арсенал, вивчаючи напрацьоване 

і розробляючи інноваційні методики і технології;  

 проводити дослідно-експериментальну роботу, розвивати соціальні 

та культурні цінності освіти; 

 впроваджувати нові європейські стандарти (фінська, польська, 

норвезька, литовська школа). 

Модернізація освітніх програм має передбачати, зокрема: 

 впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого 

підходу в педагогічній освіті, забезпечення формування загальних 

(універсальних, ключових тощо) компетентностей, набуття педагогічними 

працівниками вмінь та досвіду формування компетентностей в учнів, 

опанування педагогічних технологій, в тому числі, з використанням елементів 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, посилення практичної 

складової педагогічної освіти, максимальне наближення психолого-

педагогічної та методичної підготовки до умов практичної фахової діяльності, 

запровадження принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства, що 

ґрунтується на співпраці учня, вчителя, батьків і громадськості з урахуванням 

принципів інклюзивної освіти; 

 набуття навичок дослідницької діяльності; 

 набуття необхідних компетентностей та досвіду роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного та спеціального 

навчання; 

 формування менеджерських (управлінських) навичок із широким 

використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій для 

ефективної діяльності в умовах реальної автономії закладів освіти; 

 прищеплення інноваційності як способу мислення та ключового 

інструменту лідерства в умовах державно-громадського партнерства, 

сприйняття глобалізації освітніх процесів та конкурентності як обов’язкових 

умов розвитку системи педагогічної освіти [36]. 
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3.1. Форми інтерактивного навчання 

Під час організації та планування інтерактивного навчання вчителю 

необхідно: 

 на високому рівні підготувати методичний матеріал (наприклад, 

різноманітні тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо); 

 навчити дітей виконувати самостійні підготовчі завдання; 

 старанно спланувати і розробити урок; 

 мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших питань, 

проблем, виробити критерії оцінки роботи учнів; 

 знати і досконало володіти різноманітними  методами для привернення 

уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни. 

Вчителю необхідно наголосити на активних методах навчання математики: 

1. Метод конкретної ситуації (краще розв’язати одну задачу декількома 

способами, що сприяє розвитку у школярів  критичного мислення, вчить 

аналізувати, узагальнювати, бачити різні варіанти подолання поставленої 

проблеми).  Задача про діагоналі сусідніх граней куба (6 способів). 

2. Метод мозкового штурму (привчає учнів давати свої варіанти 

відповідей).   

3. Метод евристичних питань (спонукає учнів аналізувати). Побудова 

перерізів. 

4. Кооперативний метод (використовується при роботі в групах).  

 

 

 
Фото  1. Робота в групах. Робота з програмою learningApps.org 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vu5h3purAJ8&list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_
https://www.youtube.com/watch?v=jZbq5hvD1b4&list=PL-Z5-GiDbybNhRLaMjkUAEFR2sHh0lxsx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZbq5hvD1b4&list=PL-Z5-GiDbybNhRLaMjkUAEFR2sHh0lxsx&index=2
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Фото 2. Олімпіада з математики 

 
Фото 3. Переможці Інтернет-олімпіади від сайту «На урок» 
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Фото 4. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

 
Фото 5. Робота з програмою Kahoot 

 

5. Метод інциденту (залучення учнів в  математичні конкурси, вікторини, 

олімпіади (фото 2), інтернет-олімпіади https://naurok.com.ua/ (фото 3), 

міжнародну гру «Кенгуру» (фото 4), пробні тести, роботу з навчальним 

сервісом МІЙКлас https://miyklas.com.ua/. Учні вчаться долати стресові 

ситуації, пасивність). 

6. Ігровий метод (Використовуючи програми https://learningapps.org/ , 

https://kahoot.com/ (фото 5)). 

 

7. Метод проектів. Додатки (1,2,3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  4. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

https://naurok.com.ua/konkurs
https://miyklas.com.ua/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
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3.2. Метод проектів як технологія формування у школярів самоосвітніх 

компетентностей 

            Мало мати хороший розум, головне – добре його застосовувати. 

                                                                                     Рене Декарт 

Практична компетентність є важливим показником якості математичної 

освіти, природничої підготовки молоді. Вона певного мірою свідчить про 

готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної 

діяльності, до оволодіння професійною освітою. 

Формування навичок застосування математики є однією із головних 

цілей викладання математики. Радикальним засобом реалізації прикладної 

спрямованості шкільного курсу математики є широке систематичне 

застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу 

математики. Це стосується введення понять, виявлення зв’язків між ними, 

характеру ілюстрацій, системи вправ і, нарешті, системи контролю. Інакше 

кажучи, математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати. 

Забезпечення прикладної спрямованості викладання математики сприяє 

формуванню стійких мотивів до навчання взагалі і до навчання математики 

зокрема. 

Реалізація прикладної спрямованості в процесі навчання математики 

означає: 

 створення запасу математичних моделей, які описують реальні 

явища і процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються у 

суміжних предметах; 

 формування в учнів знань та вмінь, які необхідні для дослідження 

цих математичних моделей; 

 навчання учнів побудові і дослідженню найпростіших 

математичних моделей реальних явищ і процесів. 

Прикладна спрямованість математичної освіти суттєво підвищується 

завдяки впровадженню комп’ютерів у навчання математики. 

Одним із найважливіших засобів забезпечення прикладної 

спрямованості навчання математики є встановлення природних міжпредметних 

зв’язків математики з іншими предметами, у першу чергу з природничими.  

Особливої уваги заслуговує встановлення тісних зв’язків між 

математикою та інформатикою  двома освітніми галузями, які є 

визначальними у підготовці особистості до життя у постіндустріальному, 

інформаційному суспільстві. Широке застосування комп’ютерів у навчанні 

математики доцільне для проведення математичних експериментів, практичних 
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занять, інформаційного забезпечення, візуального інтерпретування 

математичної діяльності, проведення досліджень [35]. 

Метод проектів  освітня інноваційна технологія. Головна її 

відмінність  раціональне поєднання теоретичних знань та їх практичне 

використання.  

Суть: учень у проекті осягає реальні процеси та об’єкти, досліджує 

конкретні ситуації, залучається до проникнення в процес і конструювання 

нових об’єктів. 

Мета: створити умови, при яких учні: 

 самостійно і охоче набувають знання з різних джерел; 

 вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення 

пізнавальних і практичних завдань; 

 набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах; 

 розвивають у себе дослідницькі вміння (виявлення проблем, збору 

інформації, спостереження, проведення експерименту, аналізу, побудови 

гіпотез, узагальнення); 

 розвивають системне мислення. 

Основні вимоги до використання методу проектів: 

 наявність значущої проблеми в творчому плані, яка вимагає 

дослідницького пошуку для її розв’язання; 

 практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 

результатів; 

 самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; 

 визначення базових знань із різних областей, необхідних для 

роботи над проектом; 

 структурування змістовної частини проекту (із зазначенням 

поетапних результатів); 

 використання дослідницьких методів: визначення проблеми задач 

дослідження, які випливають із проблем висунення гіпотези, їх розв’язання, 

обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз 

отриманих даних, підбиття підсумків, корегування, висновки. 

   Метод проектів має велике значення для розвитку предметних та 

ключових компетентностей для життя.  

Метод дозволяє: 

 перевірити  та закріпити на практиці теоретичні знання; 

 забезпечити продуктивний зв’язок теорії та практики у процесі 

навчання; 

 набути життєвого досвіду; 
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 розвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати 

вивчений матеріал; 

 здійснювати організовану пошукову, дослідницьку діяльність на 

підставі спільної праці учнів; 

  навчати учнів самостійно працювати з додатковою літературою, 

Інтернетом, навчальними програмами; 

 виробити вміння самостійно працювати над творчими завданнями; 

 підвищувати інтерес учнів до вивчення математики; 

 виховувати повагу, вміння працювати в колективі; 

 формувати власну життєву позицію. 

Учитель, організовуючи навчальне співробітництво учнів один з одним 

на уроках, повинен враховувати загальні психологічні характеристики спільної 

навчальної діяльності. Якщо учні ніколи не працювали в малих групах, можна 

організувати спочатку пари. Коли вони навчаться працювати в парах, можна 

переходити до роботи в групі. Маленькі групи є ефективнішими, оскільки їх 

можна швидше організувати, вони ретельніше виконують завдання та 

дозволяють кожному учасникові зробити вагоміший внесок у спільну справу. 

Досвідчені методисти рекомендують утворювати групи з різнорідним складом 

учнів (сильні, середні та слабкі учні, юнаки та дівчата). У різнорідних групах 

стимулюється творче мислення й інтенсивний обмін ідеями. Учні висловлюють 

власну точку зору, можуть обговорити проблему з різних сторін. У таких 

групах будуть конструктивніші взаємини між учасниками. 

Майже всі дослідники наголошують на позитивному впливі ролі 

групового співробітництва на результат діяльності, на особистість учня, на 

формування навчальної групи як колективу. Це все досягається завдяки діям 

складних психологічних механізмів, які регулюють міжособистісну взаємодію. 

Одне із важливих місць серед них займає рефлексія, через яку встановлюється 

ставлення учасника до власних дій і забезпечується перетворення цієї дії у 

відповідності до змісту і форми спільної діяльності. У ситуації спільної роботи 

з іншими учнями виникають і розвиваються рефлексивні моменти діяльності, 

зокрема дії контролю (самоконтролю), оцінки (самооцінки). Тим самим, 

навчальне співробітництво сприяє повноцінному формуванню ключових 

компетентностей школярів. 

Діючі навчальні програми було укладено на компетентнісній основі. 

Розставлені наголоси на формування практичних навичок для подальшого їх 

застосування у реальному житті, замість опрацювання великого об’єму 

теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці.  
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Як і у середній школі курс математики покликаний не лише для 

розвитку математичної компетентності, а й інших 9 ключових компетентностей 

(спілкування рідною/державною; іноземною мовами; математична 

компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; 

інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; 

компетентності ініціативності і  підприємливості; соціальна та громадянська  

компетентності; компетентність обізнаності та самовираження у сфері 

культури; компетентність екологічної грамотності і здорового способу життя).  

Також значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, а саме: 

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».  

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів. Їх необхідно 

враховувати як при формуванні шкільного середовища так і при виборі 

варіативного складника освітньої програми закладу загальної середньої освіти. 

Наскрізні лінії є соціально значимими міжпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях. 

Безперечно, основним засобом імплементації наскрізних ліній у 

математику є вибір задач. Також це можливо за рахунок виконання навчальних 

проектів, під час виконання яких учні повинні працювати групами, розділяти 

ролі, вчитись взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, 

презентувати власні доробки на загал [26]. 

Метод проектного навчання  процес взаємодії вчителя та учня, в 

результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок. У процесі 

навчання відбувається взаємодія між учителем і учнем, а не просто вплив 

учителя на учня. Учитель може вчити учнів безпосередньо або опосередковано 

через систему завдань.  

Особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, 

налаштованість на конструктивні дії в оновлених ситуаціях. Творчо працюючих 

педагогів цікавить усе, що пов’язане з гуманізацією освіти. На відміну від 

звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, уміннями й навичками, 

нестандартний урок найбільш повно враховує вікові особливості, інтереси, 

нахили, здатності кожного учня. У ньому з’єдналися елементи традиційних 

уроків (сприйняття нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення), але 

не у звичайних формах. Саме такі уроки містять у собі елементи майбутніх 

технологій, які при групуванні їх у певну систему, що будується на глибокому 

знанні потреб, інтересів і здатностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними. 
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Використання на уроках інноваційних методів навчання, які більш 

затратні в часовому вимірі, ніж традиційні, вимагає особливого підходу і до 

оцінювання знань учнів. Тому  найчастіше в якості форм поточного оцінювання 

можна використовувати Інтернет ресурси МІЙКлас, LearningApps, а для 

досліджень програму Geogebra.  

Результативністю є те, що учні є активними учасниками математичної 

гри «Кенгуру»,  конкурсів – проектів, Інтернет-олімпіад від платформи «На 

урок», творчих конкурсів. 

В основі визначення методу проектів як комплексного методу навчання 

покладено розуміння його як сукупності методичних прийомів переважно 

пошукового характеру, спрямованих на досягнення певної навчальної мети. Це 

спосіб організації педагогічного процесу, заснований на взаємодії педагога й 

вихованця між собою та навколишнім світом у процесі реалізації проекту – 

поетапної практичної діяльності, пов’язаної із досягненням поставленої мети. 

Навчальний проект є дидактичним засобом, за допомогою якого учні 

долучаються до перетворювальної творчої діяльності на основі планування 

своєї роботи. Усвідомлення особистої значущості справи, задоволення 

індивідуальних здібностей і потреб у поєднанні з набуттям нових знань у 

ситуації інтелектуального напруження й самостійності сприяє формуванню й 

розвитку мотивів навчання – почуття обов’язку, бажання вчитися, потреба в 

самоосвіті та пізнавальних інтересах. 

Суть проекту на уроці математики в тому, що моделюється процес 

навчального пошуку, відбувається внутрішнє емоційне переживання 

захоплюючої історії математичного пізнання. Метою проекту в шкільному 

курсі математики є систематизація, узагальнення і розширення основних 

відомостей про набуті знання. 
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3.3. Електронний освітній ресурс МІЙКлас 

Чому MІЙКлас?  
У сучасному Інтернет-середовищі створюється безліч навчальних 

ресурсів. Це створює труднощі. Брак досвіду та невпевненість у якості 

електронного ресурсу заважають учителю знайти ефективний алгоритм 

дистанційного навчання. Та і не варто зупиняти вибір на чомусь одному. Адже 

різні ресурси покликані вирішувати різні завдання і задовольняти освітньо-

педагогічні потреби. Педагоги іноді уникають цифрових «помічників». Адже 

серед учителів багато тих, хто виріс в «аналоговому» середовищі (друковані 

підручники, паперові журнали, перевірка вручну та аналіз результатів робіт 

дітей). У них є страх виявитися менш компетентними, ніж самі діти, виглядати 

«цифровим динозавром» у їх очах. Крім того, багато вчителів бояться не 

отримати очікуваного результату або не відповідати нормам і вимогам 

контролюючих органів. Усі ці страхи створюють вагомі бар’єри на шляху 

розвитку освіти. Але їх легко подолати. То чому ж обрати саме МІЙКлас? 

Унікальність MІЙКлас полягає в його концепції «навчати не форсуючи», 

а в його технологічній складовій  генерації умов завдань і автоматичній 

перевірці відповідей. 

Ресурс пропонує автоматичну генерацію типових завдань. Діти, 

вирішуючи такі завдання, напрацьовують навички розв’язання конкретної 

задачі з будь-якого предмета. Після кожного перезапуску завдання MІЙКлас 

автоматично створює нові умови вправи, змушуючи учня вирішувати 

однотипні завдання в режимі «нескінченного тренування». Таким методом 

побудований функціонал з кожного предмета. 

Ресурс дозволяє дітям самостійно засвоювати матеріал, навчаючись на 

власних помилках. Це можливо завдяки функціоналу «Кроки розв’язання». 

Виконавши завдання, і, побачивши свій результат, дитина може отримати 

доступ до детального пояснення розв’язання завдання. Це має декілька освітніх 

цінностей: 

 навчання на власних помилках від практики до розуміння теорії є 

«the basic task of education»  навчити мислити, аналізувати, розуміти і 

відтворювати. 

 градація завдань за складністю дозволяє створити «зону ближнього 

розвитку» (за аналогією з таксономією Блума), що дозволяє усім дітям 

просуватися вперед, не заважаючи при цьому один одному. 

 з’являється довіра, інтерес і мотивація, оскільки учень може 

працювати так, як йому зручно і з прийнятним особисто йому темпом (сюди 

варто віднести такий важливий елемент мотивації, як таке навчання, коли 

помилки здійснюються у своїй зоні, а не при всьому класі). 

 у МІЙКлас учень заробляє бали за кожну правильну відповідь. Це 

вносить елемент гри в нудний процес відпрацювання навичок, а, як відомо, гра 

і змагання природні для дитини (саме тому геній педагогіки ХХ століття Марія 

Монтессорi тріумфально увійшла до життя батьків і дітей, запропонувавши 

ігровий підхід у навчанні). 
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Батьки можуть безкоштовно зареєструватися у MІЙКлас і зв’язати свій 

профіль з профілем своєї дитини. Щодня портфоліо дитини оновлюється, і 

батьки мають змогу відстежувати навчальне життя дитини. 

Натисніть на це посилання, щоб переглянути презентаційні матеріали 

для батьків. 

На відміну від електронних журналів, MiйКлас показує те, що важливо 

для майбутньої профілізації учня – інтерес до предметів, які дитина обирала 

сама без нав’язування учителем (відсоткове засвоєння тем та предметів, час 

роботи над кожним завданням тощо). 

Найдефіцитніший ресурс педагога  час. Тисячі опитаних учителів 

відмічали, що нестача часу і його потреба для успішної взаємодії з школярами  

одна з основних проблем сучасної школи. Недарма Міністр освіти і науки 

України Лілія Гриневич відмітила необхідність звільнити вчителів від 

бюрократичного тиску, який заважає їм концентруватися на навчанні дітей і 

взаємодії з ними на якісному рівні. 

MІЙКлас здатний вирішити цю проблему вже сьогодні завдяки 

автоматизованим перевірочним роботам: 

 учитель за лічені хвилини може вибрати завдання, тест або 

«перевірочний комплект» з банку завдань МІЙКлас; 

 генерація умов завдань вирішує назавжди проблему списування; 

 автоматична перевірка відповідей забезпечує економію до 50% часу 

вчителя. 

Функціонал MІЙКлас по створенню перевірочних робіт (числового, 

творчого, текстового або тестового завдання) дозволяє вчителю не лише 

швидко створити індивідуальну роботу або проект, але й автоматизувати 

перевірку відповідей. 

Досвід застосування MІЙКлас у школах України демонструє, що 

заклади освіти мають потребу в проведенні олімпіад і конкурсів. На ресурсі є і 

така можливість. 

Захід подібного роду може створюватися як масова перевірочна робота 

для участі усіх шкіл району, міста або області. При цьому результати будуть 

доступні тільки вчителю, школі або Управлінню освіти. 

У MІЙКлас автоматизована класифікація результатів учнів. Учитель 

отримує результати, розкладені по індикаторах. Автоматичний моніторинг 

результатів навчання в розрізі предмету, класу, завдання, теми, витраченого 

часу, учня при нульових трудовитратах і прозорості показників успішності 

(роботи перевіряє система, а не людина) забезпечує достовірність даних для 

звітності перед адміністрацією школи та батьками. 

Результати можна роздрукувати або перенести до електронного 

журналу, який застосовує школа. MІЙКлас співпрацює з електронними 

журналами і може інтегруватися з різними освітніми ресурсами, які засновані 

на Moodle-платформі. 

https://miyklas.com.ua/novosti/2018/09/for-parents
https://miyklas.com.ua/novosti/2018/09/for-parents
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Сайт отримав гриф від Міністерства освіти і науки України (№22.1/12-Г-

530 від 10.07.2018), який офіційно дозволяє використовувати ЕОР «МІЙКлас» в 

загальноосвітніх навчальних закладах [38]. 

 

 

3.3.1. З досвіду роботи вчителя математики 
Платформа дуже зручна для використання як на уроці так і в домашніх 

умовах. 

На сьогоднішній день у школі навчаються 189 учнів, 1-4 класах (68 

учнів), у 5-9 класах (105 учнів), у 10, 11 класах (16 учнів). 

 
Мал. 4. Сторінка нашої школи із платформи МІЙКлас 

На уроці можна використовувати матеріали програми для пояснення 

нового навчального матеріалу (презентації) і демонструвати їх або ж для 

повторення матеріалу за минулі роки, для підготовки до ДПА в 9 і ЗНО в 11 
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класах. Виконувати завдання можна як на комп’ютері, так і з планшета, 

смартфона. 

Для контролю знань використовую цю платформу, даючи перевірочні 

роботи як на уроці (у виділений час), так і для домашнього виконання завдань. 

Програма автоматично генерує завдання для кожного учня з однаковим змістом 

і перевіряє його. Це економить час вчителя, а учень відразу бачить свої 

помилки. 

Також учні можуть самостійно виконувати завдання (за бажанням) на ту 

чи іншу тему без запрошення вчителя у будь-який зручний для них час чи то 

дома, чи у школі. Цим самим вони заробляють свої бали, які впливають на 

рейтинг учня в класі, школі, а тому і рейтинг школи в регіоні та Україні.  

Великим плюсом програми є те, що вона навчає кожного учня 

індивідуально. Для цього діє підписка «МІЙ+». Вона є платною, але, 

використовуючи її, програма надає учневі детально розписане розв’язання 

кожного завдання, опрацювавши яке, учень може виконати аналогічне з 

іншими даними. При цьому школяр навчається швидше. Завдання можна 

виконувати нескінченну кількість разів і кожного разу програма перевіряє та 

пояснює прогалини у знаннях. 

На уроках математики використовую цю програму, як стимул до 

навчання. Кожного тижня даю своїм учням перевірочні роботи на тиждень, 

надаючи їм три можливості виконати цю роботу. Кожної наступної спроби 

завдання міняються, але тематика залишається та ж сама.  

Три можливості для того, щоб учень міг: 

 виконати завдання відразу; 

 коли виникають питання, задати їх учителеві; 

 доопрацювати в програмі; 

 врахувати свої помилки та виконати наступного разу роботу з 

кращим результатом.  

Зараховую кращий результат. Виставляю в журнал оцінку, отриману 

учнем за перевірочну роботу, а ту, що виконував самостійно, – за його 

бажанням. 
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Фото 6. Учні працюють із платформою МІЙКлас (у школі та вдома) 

Ця програма пов’язує вчителя, учня та їх батьків. У програмі вчитель 

має можливість бачити результати, помилки та можливі запитання учнів. 

Проаналізувавши прогалини в знаннях, звертаю увагу на найбільш важкі 

завдання. Платформа містить велику базу власних завдань, але і вчитель може 

створити свої завдання. Батьки ж мають можливість бачити результати своєї 

дитини в порівнянні з результатами однокласників, учні, крім того, що 

набувають знання, змагаються за рейтинг у класі, у школі, а сумарний результат 

школи  – у рейтингу шкіл регіону та України. Відеоролик про програму 

МІЙКлас можна проглянути тут. 

Фото 7. Наші активісти (учні, які займають перші місця у Топах класів та школи) 

 

https://youtu.be/C7vyp5zN0xU
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Мал. 5. Топ нашої школи 

Як учні школи працюють із програмою МІЙКлас можна прогланути 

тут. 

Як користуватися програмою, можна ознайомитися у відеоролику, а 

також із проведеного вебінару «Яклас — ефективний допоміжний інструмент 

для шкільної освіти». 

Якщо у Вас виникли труднощі з МІЙКлас, тоді завітайте до оновленої 

інформаційної сторінки з інструкціями щодо використання сайту [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasurenko-olga.com.ua/nashi-rozumniki-pracyuemo-iz-programoyu-miyklas.
https://youtu.be/uQp3ZXbb8Yw
https://youtu.be/Uv44K_8Wjrs
https://youtu.be/Uv44K_8Wjrs
https://miyklas.com.ua/info/uciteliam/vikoristovujte-mjklas?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=t-howtouse
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3.4. Навчальна Інтернет-платформа  LearningApps.org  

LearningApps.org   онлайн-сервіс, який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною 

дошкою, проектором, або як індивідуальні вправи для учнів, які можна 

виконувати на планшеті, смартфоні. 

На даний час на сайті http://learningapps.org/  доступна українська 

версія інтерфейсу. Є велика база завдань, розроблених учителями з різних 

країн, з усіх предметів шкільної програми. Сервіс швидко розповсюджується і 

поповнюється новими завданнями. Можна створювати власні завдання, 

змінювати під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний 

модуль. 

Вправи на сайті подаються у зручному візуальному режимі сітки 

зображень, навівши на які вказівник миші можна побачити тип вправи та її 

рейтинг на сайті (залежить від кількості переглядів та оцінок користувачів). 

 
Мал. 6. Інтерфейс програми LearningApps.org 

Якщо клацнути на зображенні значка вправи, відбувається перехід у 

режим її виконання. На передньому плані видно завдання, сформульоване 

вчителем, яке закривається після клацання кнопки ОК, що дозволяє перейти до 

безпосередньої роботи із вправою. 

http://learningapps.org/
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Мал. 7. Вигляд завдання на складання пазла з теми «Ознаки подільності» 

Виконання вправи полягає в інтерактивній роботі з об’єктами, 

розміщеними на екрані. 

Після виконання вправи потрібно клацнути напис «Перевірити»: 

відповіді буде перевірено і вказано на можливі помилки. Далі можна внести 

виправлення і знову «Перевірити». 
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Мал. 8. Вибір категорій завдань для самостійного створення вправи. 

Усі вправи поділено на категорії, які відповідають виду завдання, яке 

потрібно буде виконати учням: 

  знайти пару; 

 класифікація; 

 числова пряма; 

 просте впорядкування; 

 вільна текстова відповідь; 

 фрагменти зображення; 

 вікторина; 

 заповнити пропуски; 

 аудіо- та відеоконтент; 

 перший мільйон; 

 пазл; 

 кросворд; 

 знайти на карті; 

 знайти слова; 

 де це? 

 вгадай слово; 

 скачки; 

 гра «Парочки»; 

 порахувати [41]. 

У кожній групі доступно кілька шаблонів вправ, опис та зразки яких 

можна попередньо переглядати перед тим, як створити власний навчальний 

ресурс. Як створити кросворд, можна переглянути тут. 

 

https://youtu.be/FNj9CX3lJhc
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Фото 8. Учні 7 класу працюють у програмі LearningApps.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Фото 9. Розташувати на числовій прямій вчених за датами їх народження 
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Фото 10. Розгадування кросворда, який складали самі учні у програмі learningApps.org. 

3.5. Програма динамічної математики Geogebra 

Програма Geogebra, створена в листопаді 2009 року, отримала приз на 

Tech Awards 2009.  Її автор  австрійський математик Маркус Хохенвартер 

створив її як безкоштовну (вільно поширювану програму). Треба сказати, що 

вона не просто відома в Інтернеті, а набирає популярності з кожним днем, у 

тому числі серед учителів математики ЗЗСО. 

Методичні особливості програми «Geogebra». Програма може 

використовуватися як вдома, так і в школі при різних формах проведення 

занять і комп’ютерній оснащеності навчального класу.  

Вона дозволяє: 

 оптимізувати навчальний процес; 

 більш раціонально використовувати час на різних етапах уроку; 

 здійснювати диференційований підхід у навчанні; 

 проводити індивідуальну та дослідницьку роботу; 
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 використовувати персональні комп’ютери (планшети чи 

смартфони); 

 розширює кругозір; 

 сприяє розвитку пізнавальної активності учнів; 

 дозволяє швидше і ефективніше освоїти шкільний курс з 

математики; 

 підвищує запам’ятовуваність і сприймання матеріалу; 

 забезпечує можливість вивчення математики на основі діяльнісного 

підходу за рахунок впровадження елементів експерименту і дослідження в 

навчальному процесі; 

 підвищує ступінь емоційної залученості учнів у заняттях 

математикою; 

 забезпечує можливість постановки творчих завдань і організації 

проектної роботи; 

 демонструє, як сучасні технології ефективно застосовуються для 

моделювання і візуалізації математичних понять. 

Алгебра, планіметрія та стереометрія пов’язані між собою і повністю 

динамічні, легкий у використанні інтерфейс, до того ж програма володіє дуже 

потужними можливостями:  

 для демонстрації учителем на уроці алгебри побудови графіків та 

дослідження функцій; 

 

 
 

 для виконання практичних завдань з планіметрії та 
стереометрії на побудову і доведення; 
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Фото 12. Учні 11 класу працюють над побудовою перерізу куба 

 

 для творчих і дослідницьких проектів, які виконуються учнями 

самостійно (продукт, створений своїми руками). 

 
Мал.9. Обчислюємо площі смітників. Проект «Сортування сміття» 

 

На основі аналізу термінологічного поля програми динамічної 

математики сформульовано авторське поняття «програма динамічної 

математики» (ПДМ) як засобу комп’ютерної візуалізації математичних знань, 

яке, на думку авторів, найкоректніше відображає сутність предмету 

дослідження. Наводяться аргументи, які виокремлюють ПДМ серед інших 

програмних засобів математичного спрямування та посилюють важливість 

опанування саме цими програмними продуктами. Акцентовано, що 

використання ПДМ зміщує акценти в навчанні математики, дозволяючи відійти 

від простого знаходження числового результату до дослідження, наближаючи 

навчання до емпіричного пошуку закономірностей, порівняльного аналізу 

можливих відповідей, інтерпретації результату і критичного погляду на його 

застосування [30]. 

GeoGebra в графічному вигляді може експортувати зображення (графіки 

функцій, побудови фігур і т.п.) в буфер обміну комп’ютера. Таким чином, вони 

можуть бути легко вставлені в текстові документи, що дозволяє створювати 
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привабливі ескізи для тестів, контрольних і самостійних робіт, математичних 

ігор. 

У GeoGebra також можливий імпорт зображень для вирішення 

практичних завдань на їх основі. 

GeoGebra  це відмінний інструмент, який дозволить не просто 

урізноманітнити уроки математики, а й підвищити рівень якості викладання. 

У процесі пошуку ІКТ, робототехніки, нанотехнологій виникає нагальна 

потреба у досвідчених фахівцях з технічних та природничо-математичних 

дисциплін. STEM-освіта (Science Technology Engineering Math) є пріоритетною 

з причин затребуваності IT-фахівців, програмістів, інженерів, фахівців 

технологічних виробництв. Професії майбутнього пов’язані з технологічним 

виробництвом на стику з природничо-математичними науками. Творче 

мислення та креативність у майбутніх фахівців рекомендується розвивати в 

процесі навчання математики шляхом розв’язування евристичних, 

дослідницьких та прикладних задач з використанням ІКТ, безпосередньо 

системи динамічної математики GeoGebra – впровадження проектної та 

дослідницької діяльності. 

Програма «Geogebra» дозволяє моделювати різні математичні ситуації, 

аналізувати відомі дані й робити відкриття на основі досить великої кількості 

дослідів самостійно кожним учнем. Знання, відкрите учнем самостійно, як 

відомо, засвоюється набагато краще. Анімаційні можливості програми 

сприяють розвитку геометричної інтуїції дитини. 

За допомогою цієї програми діти можуть виявляти закономірності в 

спостережуваних геометричних явищах, формулювати помічені властивості. 

Робота учнів ведеться за трьома напрямками: аналіз, дослідження, побудова. 

Програма дозволяє вирішувати безліч дидактичних завдань, серед яких: 

 дослідження зображення геометричної моделі; 

 дослідження моделі в залежності від зміни її характеристик; 

 добудовування моделі; 

 проведення обчислювального експерименту і т. д. 

Робота в програмі виконується і за готовими кресленнями (малюнками), 

розробленими вчителем, і при самостійному моделюванні учнями 

геометричних об’єктів. 
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3.5.1. Використання Geogebra при побудові графіків функцій 

Починаючи із 7 класу, учні вивчають тему «Функції», знайомляться із 

основними видами функцій, функціональними залежностями, вивчають 

поняття аргументу, функції, області визначення й області значень, графіка 

функції, проміжки монотонності та знакосталості, нулі функції, виробляють 

уміння будувати графік функції. 

Щоб узагальнити їх знання і вміння, можна використати програму 

Geogebra, яка не тільки побудує графік функції, але у якій можна досліджувати 

властивості цих функцій. 

Наприклад, звичайна вправа: побудувати графік функції       . 

Вправа на дослідження: дослідити функцію        в залежності від 

її коефіцієнтів. 

Зрозуміло, що діти, будуючи графіки цих функцій, вже можуть зразу вам 

сказати, при яких значеннях k функція  буде зростати, при яких буде спадати і 

при яких значеннях b вона буде підніматися вгору або ж опускатися вниз. Але, 

продемонструвавши, як користуватися цією програмою 

https://youtu.be/WMFzxUlNGgw, учень зможе дослідити і набагато важчі 

завдання на дослідження.  

Коли учні готуються до написання ДПА чи ЗНО для повторення та 

узагальнення властивостей функцій зручно використати у програмі Geogebra 

повзунки:  

 для оберненої пропорційності  https://youtu.be/kVLmiKPtV08;  

 для квадратичної функції https://youtu.be/-s40UDPqgQc; 

 для перетворень графіків функцій, що містять знак модуля 

https://youtu.be/PTE5ZJ12DUs; 

 тригонометричних функцій         https://youtu.be/eW3nucMPohI. 

Ці дослідження добре використовувати, коли вивчається графічний 

спосіб розв’язування систем рівнянь https://youtu.be/sfJVNd8qCFw, систем 

нерівностей, рівнянь і нерівностей з параметрами https://youtu.be/yN0aB628IE8. 

Методичні рекомендації: зрозуміло, що учень повинен вміти будувати 

графіки самостійно за допомогою олівця та лінійки, але програма Geogebra дає 

можливість досліджувати функції та їх властивості залежно від різних 

параметрів, що суттєво допомагає при розв’язуванні завдань з параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WMFzxUlNGgw
https://youtu.be/kVLmiKPtV08
https://youtu.be/-s40UDPqgQc
https://youtu.be/PTE5ZJ12DUs
https://youtu.be/eW3nucMPohI
https://youtu.be/sfJVNd8qCFw
https://youtu.be/yN0aB628IE8
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3.5.2. Використання Geogebra у планіметрії 

Вивчення планіметричного матеріалу, де можна використати програму 

Geogebra, можна розпочати із 5 класу при вивченні теми «Відрізок та його 

довжина», «Промінь, пряма, площина», «Координатний промінь. Шкала», «Кут. 

Види кутів», «Бісектриса кута» (задача про бісектриси суміжніх кутів) і т. д. 

У 7 класі перед доведенням теорем про перетин бісектрис, висот та 

медіан можна запропонувати учням самостійно побудувати в зошитах 

трикутник, а тоді його бісектриси (висоти, медіани). При побудові у когось 

виходить, що вони перетинаються в одній точці, а у декого не виходить.  

То хто ж буде правий?  

Можливо, програма Geogebra дасть відповідь?  

Проводимо експеримент (дослідження): будуємо у програмі на 

комп’ютері чи іншому гаджеті  (в учнів на смартфоні є ця програма) трикутник 

(за допомогою інструмента ), проводимо у ньому бісектриси ( ). 

Бачимо, що вони дійсно перетинаються в одній точці (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи завжди так буде?  

Експериментуємо: беремо трикутник за вершину (мишкою або пальцем 

на смартфоні) і змінюємо її положення. Трикутник змінює свої форми, але 

бісектриси завжди перетинаються в одній точці.  

Переходимо до доведення теореми.  

Далі можна дослідити питання щодо розміщення центра вписаного кола 

у цей трикутник (опустити з точки перетину бісектрис перпендикуляри на 

сторони трикутника ( ), знайти перетин цих перпендикулярів із сторонами            

( ) (рис.2). 

Рис.  

Рис. 1 

https://youtu.be/v_RJku6kacY?list=PL-Z5-GiDbybOzgW7EHxLAAiTgsrfYEZp6
https://youtu.be/v_RJku6kacY?list=PL-Z5-GiDbybOzgW7EHxLAAiTgsrfYEZp6
https://youtu.be/87Fy9DYFoak?list=PL-Z5-GiDbybOzgW7EHxLAAiTgsrfYEZp6
https://youtu.be/87Fy9DYFoak?list=PL-Z5-GiDbybOzgW7EHxLAAiTgsrfYEZp6
https://youtu.be/kA9QyGB6rVY?list=PL-Z5-GiDbybOzgW7EHxLAAiTgsrfYEZp6
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Провести коло із центром у точці перетину бісектрис і радіусом рівним 

довжині перпендикуляра, опущеного на сторону трикутника ( ) (рис. 3).  

 
Рис. 3 

Як бачимо, коло проходить через основи всіх перпендикулярів. 

Експериментуємо – рухаємо вершини трикутника, ситуація та ж сама, тобто 

точка О – рівновіддалена від сторін трикутника. Далі переходимо до строгого 

доведення теореми, де центр вписаного кола належить точці перетину 

бісектрис.  

Аналогічно можна експериментувати із серединними 

перпендикулярами, показати, що точка перетину серединних перпендикулярів – 

центр описаного навколо трикутника кола. 

Розглянемо задачу за курс 7 класу. 

У рівнобедреному трикутнику АВС (АВ=ВС) (рис.4), ∠АВС=80. 
Усередині цього трикутника вибрано точку М, так, що ∠МАС=10, 
∠МСА=30. Знайти кут АМВ. 

 

Рис.  Рис. 2 
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Розв’язування цієї задачі можна проглянути тут. 

Завдяки роботі із програмою Geogebra в учня знімається психологічний 

бар’єр перед розв’язуванням завдань з планіметрії. Учні експериментують, 

досліджують різні випадки розміщення елементів у геометричних фігурах. 

Досліджуючи різні ситуації у побудові плоских фігур, учень сміливо може 

стверджувати або відкидати ті чи інші версії (обґрунтування), які виникають 

при доведенні. Поступово, вирішуючи завдання за завданням, він набуває 

певного досвіду, який дозволить йому розвинути математичне мислення, чуття. 

При такій роботі над завданнями формується логічне мислення учнів, 

розвивається інтуїція, систематизуються знання, розширюється 

загальноосвітній кругозір, накопичується корисний досвід.  

Все перераховане створює умови для формування навичок 

дослідницької навчальної діяльності, що сприяє накопиченню творчого 

потенціалу школяра. 

Використання досліджень на уроках сприяє зближенню освіти і науки, 

так як в навчання впроваджуються практичні методи дослідження об’єктів і 

явищ природи  дослідження та експерименти, які є специфічною формою 

практики. Їх педагогічна цінність в тому, що вони допомагають учителю 

підвести учнів до самостійного мислення і самостійної практичної діяльності; 

сприяють формуванню у школярів таких якостей, як: вдумливість, терплячість, 

наполегливість, витримка, акуратність, кмітливість; розвивають дослідницький 

підхід до вивчення математики. 

Так, використовуючи методи європейських країн (фінська, естонська, 

польська, литовська школи), пов’язуючи навчання за партою і в зошитах із 

практикою (вимірюваннями на місцевості), працюємо над проектом  

«Розв’язування трикутників» (Конспект і матеріали до проекту надаються у 

Додатку 2). 

Крім дослідницької роботи на уроках, учні можуть займатися нею і в 

позаурочний час. Види самостійних дослідницьких робіт різноманітні. 

Рис.  Рис. 4 

https://youtu.be/XL4xPiafGq8?list=PL-Z5-GiDbybOzgW7EHxLAAiTgsrfYEZp6
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Учні 7 класу працювали над проектом «Сортування сміття», який 

потребував знань не лише з математики, але й інших предметів (екологія, 

біологія) (Додаток 1). 

Учні 9 класу виконують дослідницькі завдання творчого характеру над 

проектом «Шкідлива і корисна їжа», де також використовують знання із 

біології (Додаток 3). 

Завдяки таким розвиваючим, дослідницьким проектам діти навчаються 

базовим навичкам самостійної дослідницької діяльності, розвивають 

нестандартне мислення. Учні виступають з презентаціями, повідомленнями, 

рефератами про знайдену інформацію, про результати досліджень, про 

практичне застосування знань, отриманих при вивченні теми.  

 

 

3.5.3. Використання Geogebra у стереометрії 
Вивчення стереометричного матеріалу розпочинається ще у 5 класі при 

вивченні теми «Прямокутний паралелепіпед. Куб», «Об’єм прямокутного 

паралелепіпеда. Об’єм куба». При вивченні цих тем потрібно розвивати 

просторову уяву школярів. Тому перш за все потрібно, щоб учень розумів 

побудову цих многогранників у просторі, тому на перших уроках ми працюємо 

із підручними матеріалами (дерев’яні палички та пластилін, різноманітні 

коробки, які на урок приносять учні). 

 
Фото 13. Учні 5 класу 

При вивченні поняття «об’єм», щоб пояснити, як куб розрізати на 

кубики, можна використати «кубик-рубик». Він допоможе у підрахунку 

кількості одиничних кубиків, з яких складається куб, у логічних міркуваннях, 

коли підраховуємо, у скільки разів збільшиться (зменшиться) об’єм куба, 

паралелепіпеда, коли збільшити (зменшити) ребро. Після таких міркувань 

можна перейти до математичних обґрунтувань цих тверджень. А також 

продемонструвати це у програмі Geogebra.   
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Фото 14. Будуємо куб, паралелепіпед 

 

 
Фото 15. Використовуємо програму Geogebra  

 

Продовжуємо вивчати стереометричний матеріал у 10 класі.  Вивчаємо 

паралельність, перпендикулярність прямих і площин, побудову перерізів. Для 

вивчення цих тем і досліджень розміщення прямих і площин, а особливо 

побудови перерізів зручно використовувати програму Geogebra. 
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Фото 16. Учні 10 класу працюють із програмою Geogebra  

 

Учні 10-11 класів працюють над проектом «Задача одна – способів 

розв’язати її багато», де показують свої знання із всього курсу стереометрії 10 

класу та об’єму піраміди, за курс 11 класу, досліджують кожен етап 

розв’язування у програмі Geogebra, використовують знання із планіметрії за 

попередні роки. 

 

3.5.3.1. Побудова перерізів куба 
Означення. Дотичною площиною куба називають площину, яка має 

одну спільну точку з поверхнею куба. Ці точки називають точками дотику. 

Властивості дотичної площини: 

 дотична площина перетинає куб тільки у вершинах куба; 

 куб має безліч дотичних площин; 

 дотичні площини можуть перетинати куб лише у восьми вершинах; 

 необов’язково дотична площина перпендикулярна до діагоналі 

куба. 

Означення. Перерізом куба січною площиною називають многокутник 

(в окремих випадках відрізок), вершинами якого є точки перетину ребер куба, а 

сторони є відрізками перетину граней куба з січною площиною. 

 

3.5.3.2. Властивості перерізу куба січною площиною 

У результаті перетину куба січною площиною отримаємо такі фігури: 

 відрізок (січна площина має тільки спільне ребро (рис.5)); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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 трикутник (січна площина перетинає рівно три грані куба і рівно 

три ребра куба (рис. 6)); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 чотирикутник, у якого є хоча б одна пара паралельних сторін 

(січна площина перетинає рівно чотири грані куба й рівно чотири ребра куба 

(рис. 7)). Паралельні сторони чотирикутника лежать на паралельних гранях 

куба; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п’ятикутник, у якого є хоча б одна пара паралельних сторін (січна 

площина перетинає рівно п’ять граней куба і рівно п’ять ребер куба (рис.8)). 

Паралельні сторони п’ятикутника лежать на паралельних гранях куба. 

Правильний п’ятикутник не може бути перерізом куба, бо у правильного 

п’ятикутника немає  паралельних сторін; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 
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 шестикутник, у якого пари протилежних сторін паралельні (січна 

площина перетинає рівно шість граней куба і рівно шість ребер куба (рис. 9)). 

Паралельні сторони шестикутника лежать на паралельних гранях куба. 

Правильний шестикутник може бути перерізом куба, його сторони є відрізками, 

кінці яких лежать на серединах сусідніх ребер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.3. Діагональний переріз куба. Властивості діагональних 

перерізів куба 
Будь-які дві діагоналі куба задають січну площину куба. 

 Означення. Діагональним перерізом куба січною площиною 

називають прямокутник, протилежні вершини якого є кінцями діагоналей куба. 

Властивості діагональних перерізів куба 

 У тривимірного куба              існує шість діагональних 

перерізів. Це прямокутники:       ,       ,       ,       ,       , 

       (рис. 10). Усі шість діагональних перерізів мають спільну точку – 

центр симетрії куба (рис 11). 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
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 Площа діагонального перерізу куба рівна 

  √ , де a – довжина ребра куба. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 11 

 

Рис. 12. Діагональні перерізи 
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 Діагональний переріз куба перетинає інший діагональний переріз 

по відрізку (рис. 12), який лежить на осі симетрії куба. Цей відрізок може бути 

діагоналлю куба, середньою лінією діагонального перерізу куба. 

 Діагональний переріз куба є площиною симетрії куба. 

 Діагональний переріз куба розрізає його на дві рівні частини, тобто 

маємо дві прямі призми, в основі яких прямокутні рівнобедрені трикутники. 

Цей переріз розбиває куб на дві рівні трикутні призми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гострий кут між двома діагоналями діагонального перерізу (рис. 

13) куба дорівнює куту                
 

√ 
      . 

 Кут між діагоналлю діагонального перерізу куба і площиною 

основи куба (рис.14) дорівнює куту            
 

√ 
      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Кут між діагоналлю діагонального перерізу куба і бічним 

ребром (рис. 15) куба дорівнює куту            
 

√ 
      . 

 Кут між діагоналлю діагонального перерізу і мимобіжною 

діагоналлю грані (рис. 16) кута дорівнює прямому куту, тобто 90° [22]. 

 

 

 

Рис. 13 

 

Рис. 14 

 

Рис. 15 

 

Рис. 16 

https://youtu.be/H4IAl9kqnpQ
https://youtu.be/H4IAl9kqnpQ
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3.5.3.4. Правильний шестикутник у кубі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переріз куба площиною є правильним шестикутником (рис. 17), якщо 

площина проходить через центр куба і перпендикулярна одній діагоналі куба 

(рис. 18, 19). Можна отримати в перерізі куба чотири рівних правильних 

шестикутників, всі вони проходять через центр куба перпендикулярно 

відповідно діагоналям. 

Практична задача. Якщо у кубі відпиляти тригранний кут, на скільки 

збільшиться кількість вершин у тіла? 

Розв’язування задачі можна проглянути (рис. 20) тут [22]. 

 

                         
 

 

Рис. 17 

 

Рис. 18 

 

Рис. 19 

https://youtu.be/fS_tz-ZJ1XQ
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3.5.3.5. Способи побудови перерізу куба січною площиною 

Побудувати переріз куба січною площиною  значить побудувати прямі, 

що є слідами перетину граней куба з даною січною площиною. Січна площина 

може бути задана різними способами: 

 трьома точками, що лежать на одній прямій (неколінеарні точки); 

 прямою і точкою, що лежить на ній; 

 двома прямими, що перетинаються; 

 сукупність різних елементів куба, які можуть утворити одну єдину 

січну площину. 

Існують різні способи побудови перерізу куба площиною. Розглянемо 

найелементарніші з них: 

 Метод поділу куба на трикутні призми (піраміди). Із даного куба 

виділяється трикутна призма (піраміда), а потім переріз інших трикутних призм 

(пірамід), які мають спільні частини з виділеною трикутною призмою 

(пірамідою). 

 Метод слідів січних площин. Суть методу полягає в тому, що 

будується слід площини перерізу на площині основи або на площині бічної 

грані куба, яким і буде лінія перерізу цих площин. Потім знаходять точки 

перетину цього сліду з площинами бічних граней і діагональних перерізів куба. 

Ці точки разом із даними точками площини перерізу визначають прямі, яким 

належать сторони шуканого перерізу. Приклад 1 (рис. 21).  Приклад 2 (рис.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20 

 

Рис. 21 

https://youtu.be/kFMVs1qn-oo
https://youtu.be/6ACaG_RVgmE
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 Метод внутрішнього проектування. Цей метод ґрунтується на 

тому, що і при паралельному і при центральному проектуванні зберігається 

адекватне зображення елементів куба. При побудові перерізів куба внутрішнім 

проектуванням беруть паралельне проектування в напрямі бічних ребер куба, а 

у випадку з пірамідальною частиною куба – центральне проектування з 

центром у вершині піраміди. Приклад. (рис. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Метод відповідності. Цей метод полягає в тому, що для побудови 

правильного перерізу спочатку будують точки нижньої основи куба, які 

взаємно однозначно відповідають точкам шуканого перерізу. Для цього 

використовують паралельність, перпендикулярність ребер та граней, величини 

двогранних та лінійних кутів куба [22]. 

 

 

 

 

 

Рис. 22 

 

Рис. 23 

https://youtu.be/LuQ3oMem1r4
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3.5.3.6. Задача про діагоналі суміжних граней куба 

Геометричні методи розв’язування стереометричних задач спираються 

на означення відстаней або кутів і вимагають від учнів розвиненої просторової 

уяви, яку допоможе розвинути програма динамічної математики Geogebra. Крім 

цього підходу можуть бути використані векторний та координатний спосіб.  

Задача. Ребро куба дорівнює а. Знайдіть відстань між мимобіжними 

діагоналями суміжних граней цього куба. 
Цю задачу можна розв’язувати різними методами у 10 класі при 

вивченні тем: мимобіжні прямі, відстані між мимобіжними прямими, 

паралельність прямої і площини, паралельність площин, перпендикулярність 

прямої і площини, перпендикулярність площин, вектори та координати у 

просторі, а в 11 класі  об’єм піраміди. 

Пригадаємо основні означення, ознаки та властивості, що будуть 

використовуватися при розв’язуванні цієї задачі у 10 класі. 

Означення паралельних прямих. Дві прямі, які лежать в одній 

площині і не перетинаються, називаються паралельними (рис. 24). 

Означення мимобіжних прямих. Дві прямі, які не лежать в одній 

площині і  не перетинаються, називаються мимобіжними (рис. 25). 

        
 

 

 

 

 

 

Рис. 24                                                                                               Рис. 25 

Ознака мимобіжних прямих. Якщо одна пряма лежить у деякій 

площині, а друга перетинає цю площину у точці, що не належить першій 

прямій, то такі прямі мимобіжні (рис. 25). 

Ознака паралельності прямої і площини. Якщо пряма паралельна 

якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то вона паралельна і самій 

площині (рис.26). 

 
Рис. 26 
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Ознака паралельності площин. Якщо дві прямі, які перетинаються і 

лежать в одній площині, паралельні двом прямим другої площини, то такі 

площини паралельні (рис. 27). 

 
Рис. 27 

Властивість паралельних площин. Паралельні площини 

перетинаються третьою площиною по паралельних прямих (рис. 28). 

 
Рис. 28 

Властивість перпендикулярних прямих.  Якщо пряма 

перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона 

перпендикулярна і до іншої (рис.29). 

 
Рис. 29 
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Означення перпендикулярності прямої і площини. Пряма 

називається перпендикулярною до площини, якщо вона перетинає цю площину 

і перпендикулярна до кожної прямої, яка лежить у цій площині й проходить 

через точку перетину (рис. 30).  

 
Рис. 30 

Ознака перпендикулярності прямої і площини.  Якщо пряма, яка 

перетинає площину перпендикулярна до двох різних прямих, що лежать у цій 

площині, та проходять через точку перетину, то вона перпендикулярна до цієї 

площини (рис. 31).  

 
Рис. 31 

Теорема про три перпендикуляри. Пряма, проведена на площині 

перпендикулярно до проекції похилої, перпендикулярна до цієї похилої. І, 

навпаки, якщо пряма, проведена на площині  перпендикулярно до похилої, то 

вона перпендикулярна до проекції цієї похилої (рис. 32). 

 
Рис. 32 
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Ознака перпендикулярності площин. Якщо одна з двох площин 

проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то такі площини 

перпендикулярні (рис. 33).  

 
Рис. 33 

Відстанню від точки до площини, що не містить цю точку, є довжина 

відрізка перпендикуляра, опущеного з цієї точки на площину (рис. 34). 

                         
Рис. 34                                                                             Рис. 35 

                                            

Відстань між прямою і паралельною їй площиною дорівнює довжині 

їх спільного перпендикуляра (рис. 35). 

Відстань між прямою і паралельною їй площиною дорівнює відстані 

від будь якої точки цієї прямої до площини (рис. 35). 

Відстань між двома паралельними площинами дорівнює довжині 

перпендикуляра опущеного з будь-якої точки однієї площини на паралельну їй 

площину (рис. 36). 

 
Рис. 36 
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Відстань між двома паралельними площинами дорівнює відстані між 

точкою однієї з цих площин і іншою площиною. 

Відстань між мимобіжними прямими  дорівнює довжині спільного 

перпендикуляра [3]. 

 
Рис. 37 

 

У цій задачі ми використаємо базисні задачі: 

Задача 1. Діагональна площина і площина, яка проходить через кінці 

трьох ребер, які виходять з однієї вершини куба і мають спільну вершину – 

перпендикулярні (рис. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Нехай               даний куб. Доведемо, що площини      і 

        перпендикулярні. 

Діагоналі квадрата АС і ВD перпендикулярні і        ,            

      , a         , тому за властивістю паралельних прямих         і 

за ознакою перпендикулярності прямої і площини              Звідки 

випливає, що              тобто           (за ознакою 

перпендикулярності прямої і площини) і        . 

Отже, площини      і         перпендикулярні (за ознакою 

перпендикулярності площин). 

 

 

 

 

Рис. 3 Рис. 38 
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Задача 2. Діагональ куба перпендикулярна до площини, що проходить 

через кінці ребер, що виходять з однієї вершини куба.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Рис. 39 

 

ЇЇ доведення можна проглянути (рис. 39) тут. 

 

У курсі елементарної математики виділяються два типи завдань, що 

розв’язуються за допомогою векторного методу: 

I тип  завдання, пов’язане з використанням операцій додавання 

векторів і множення вектора на число; 

II тип  завдання з використанням операцій скалярного множення 

векторів і розкладання вектора за базисними векторами. 

Другий тип завдань має наступний алгоритм розв’язування: 

1. Вибираємо базисні вектори (найбільш зручні для роботи). 

Зазвичай, в якості базисних векторів вибирають вектори, які мають рівні 

довжини, з відомою мірою кута між цими векторами. 

2. Розкладаємо «ключовий» вектор за базисними векторами. 

3. Виходячи з умови задачі, складаємо, якщо необхідно, систему, що 

зв’язує невідомі коефіцієнти розкладання «ключового» вектора за базисними 

векторами. 

4. Перевіряємо, чи отримані числові значення для коефіцієнтів 

задовольняють всі необхідні умови задачі. 

5. Відповідь записуємо в безвекторній формі. 

 

Доведемо базисну задачу 2 векторним способом. 

Введемо систему координат із початком у вершині А куба (рис. 40). 

Направимо осі координат по ребрі АВ – вісь Ох, AD – вісь Oy,     – вісь Oz. 

Тоді координати вершин куба:  (     )  (     )  (     )  (     )  
   (     )   (     )   (     )   (     ).  

Координати векторів:    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  (     )⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ,    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (     )⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,    ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   (     )⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
 

https://youtu.be/jTzqfz3hzvI
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Рис. 40 

Знайдемо скалярні добутки векторів: 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗             ;      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     (   )      . 

Тобто    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ,    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . Використовуючи ознаку 

перпендикулярності прямої і площини, маємо, що діагональ куба     
перпендикулярна до площини      .  

 

Метод координат і векторний метод відносять до аналітичних методів  

найзручніших методів у планіметрії (стереометрії). 

Головне при розв’язуванні геометричних (стереометричних) задач 

методом координат, щоб система координат природним чином визначалася 

умовою завдання. 

В курсі елементарної математики виділяються два типи завдань, що 

розв’язуються за допомогою методу координат: 

I тип  завдання на знаходження залежності між елементами даної 

фігури; 

II тип  завдання на складання рівняння даної фігури, якщо відомі 

характеристичні властивості точок даної фігури. 

Розглянемо алгоритм вирішення першого типу планіметричних 

(стереометричних) задач: 

1. Вводимо прямокутну систему координат, зазвичай в якості осей 

координат вибираються прямі, про які йдеться в умові завдання, а також осі 

симетрії фігур, що розглядаються в задачі. 

2. Записуємо умову задачі в координатах. 

3. Розв’язування планіметричної або стереометричної задачі проводимо 

з допомогою алгебраїчних обчислень. 

4. Записуємо відповідь у геометричній інтерпретації. 

 

Завдання другого типу мають досить простий алгоритм розв’язування: 

1. Вибираємо довільну точку, що належить зазначеній фігурі, і задаємо 

їй координати (x, y). 
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2. У буквених виразах розписуємо загальну властивість точок даної 

фігури. 

3. Виражаємо через координати отриману властивість, виконуємо 

алгебраїчні перетворення і, в підсумку, отримуємо рівняння шуканої фігури. 

Розглянемо на прикладах застосування методу координат при 

розв’язуванні задачі про діагоналі суміжних граней куба. 

 

Базову задачу 2 можна довести використовуючи знання 11 класу про 

властивості піраміди. Доведення можна переглянути тут. 

 
То ж перейдемо до розв’язування задачі: Ребро куба дорівнює а. 

Знайдіть відстань між діагоналями сусідніх граней.  

 

І спосіб. Спільний перпендикуляр. 

 
Рис. 41 

Нехай               даний куб (рис. 41),      і      мимобіжні 

діагоналі суміжних граней куба.  За умовою задачі       . MN – спільний 

перпендикуляр (його побудову та розв’язування задачі можна переглянути тут).  

Із прямокутних рівнобедрених трикутників      і     , враховуючи, 

що MH і NK   висоти маємо: 

                 
 

 
   

З      (       )       √    

З      (       )     √         

   √
  

 
 
   

 
 √

   

 
 
 √ 

 
  

https://youtu.be/yJmb3KouTqE?list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_
https://youtu.be/vu5h3purAJ8?list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_
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Відповідь. 
 √ 

 
. 

Цей метод потрібно розглянути в 10 класі у темі «Відстані у просторі».  

У цьому способі використовуємо: 

 ознаку мимобіжних прямих; 

 допоміжну задачу про побудову спільного перпендикуляра для 

мимобіжних прямих, яку досить гарно можна продемонструвати у програмі 

Geogebra; 

 теорему про три перпендикуляри; 

 властивості рівнобедреного прямокутного трикутника; 

 співвідношення у прямокутному трикутнику; 

 теорему Піфігора. 

 

ІІ спосіб. Відстань між паралельними прямою і площиною 

Розв’язування задачі можна переглянути (рис. 42) тут.  

 

Для розв’язування цим способом будуємо 

площину      паралельну до прямої     . Так 

як діагоналі АС і       – паралельні, то пряма 

     і площина      – паралельні (за ознакою 

паралельності прямої і площини).  

Відстань між паралельними прямою і 

площиною дорівнює довжині перпендикуляра, 

опущеного з будь якої точки прямої на  площину. 

Площина             (базисна задача 

1),              (за ознакою 

перпендикулярності прямої і площини) і 

перетинає їх по прямій      і точці   відповідно. 

Тому     – відстань між прямою      і 

площиною       а тому – мимобіжними 

діагоналями. 

З        (         ):      
 √ 

 
          

    √   
      

 
;      √   

  

 
 √

   

 
 
 √ 

 
. 

    
        
   

       
  
 √ 
 

 √ 
 

 
 √ 

 
  

Відповідь. 
 √ 

 
. 

 

У цьому способі використовуємо: 

 відстань між паралельною прямою і площиною; 

Рис. 25 Рис. 42 

https://youtu.be/0Ggl8vkv_7g?list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_
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 ознака паралельності прямої і площини; 

 базову задачу 1; 

 властивість паралельних прямих перпендикулярних до площини; 

 означення і ознаку перпендикулярності прямої і площини; 

 співвідношення у прямокутному трикутнику (теорема Піфагора, 

довжина висоти прямокутного трикутника, опущеної до гіпотенузи). 

 

ІІІ спосіб. Відстань між паралельними площинами 

 

 
Рис. 43 

Використовуючи базову задачу 1 маємо, що             і 

             (      ). Звідси маємо:            і лінії їх перетину      
і    з площиною        також паралельні. З базисної задачі 2 маємо: 

        ,          , а тому        ,        і         . 

    – відстань між паралельними площинами      і       
Так як точки O і    – середини діагоналей основ куба, то за теоремою 

Фалеса     і     – середні лінії прямокутних трикутників       і      

відповідно.  Тоді маємо:          . 

    √              √    

Тоді           
 

 
    

 √ 

 
  

Відповідь. 
 √ 

 
. 

Розв’язування задачі можна проглянути тут. 

У цьому способі використовуємо: 

 відстань між паралельними площинами; 

 перпендикулярність площин; 

 паралельність площин;  

 властивість паралельних площин перпендикулярних до площини, 

що їх перетинає;  

https://youtu.be/f_NYVvvCJZU?list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_
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 базові задачі 1 і 2; 

 властивість діагоналі куба; 

 середня лінія;  

 теорема Фалеса; 

 теорема Піфагора. 

 

ІV спосіб. Координатний. 

 

 
Рис. 44 

 

Розглянемо куб              (рис. 44). Для цього через ребро АВ 

направимо вісь Ох, через ребро AD – вісь Oy, через ребро     – вісь Oz, 

причому вершина А – початок координат. Вершини куба будуть мати 

координати: A(0;0;0), B(a;0;0), C(a;a;0), D(0;a;0), 

  (     )   (     )   (     ),   (     ). 
Оскільки рівняння площини має вигляд  

                     Ax+By+Cz+D=0,                                                  (1) 

то складемо рівняння площини       . 
Так, як площина        проходить через точки          , то їх 

координати задовольняють рівняння площини (1). У результаті маємо систему 

рівнянь: 

{
                
                
                   

 

Розв’яжемо її: 

{
    

          
          

        {
    
     
       

        {
    
     
      

 

Підставимо ці значення у рівняння (1). 



78 
 

                    Cx+(C)y+Cz+0=0, звідки  

         рівняння площини      .                                     (2) 

Пряма     і площина       паралельні (доведено у способі ІІ), то 

відстань між мимобіжними діагоналями     і      рівна відстані між прямою 

    і площиною      . Точка   (     )     . 
Щоб обчислити відстань від точки до площини, використаємо формулу: 

                                       
|             |

√        
,                                    (3) 

  
|           |

√      (  ) 
 
 

√ 
 
 √ 

 
. 

Що й потрібно було довести. 

 

У цьому способі ми використовуємо знання: координат точок, які 

належать осям координат, координатним площинам, просторової точки; 

формулу рівняння площини; формулу відстані від точки до площини 

(розглядається в академічному, профільному, поглибленому рівнях). 

 

V спосіб.  Векторний.  

 
Рис. 45 

Виберемо початком координат точку D, а осі координат направимо по 

ребрах куба: DC – вісь Ox, DA – вісь Oy,     – вісь Oz (рис. 45).  

Введемо базисні вектори:    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

  |  |  | ⃗ |  |  |     причому      ⃗   ⃗              

Нехай GH – спільний перпендикуляр мимобіжних прямих     і       

З правила трикутника маємо: 

    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  .                                                                  (4) 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗         ⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      

    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     , 
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      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗ ,        

Використовуючи колінеарність векторів 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗        ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    (    ⃗ )     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ( ⃗    )  

Підставляючи у формулу (4) отримані значення маємо: 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    (    ⃗ )       ( ⃗    )  

              ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗  (     ) ⃗⃗  (    ) ⃗                                           (5) 

З перпендикулярності векторів     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ і    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ та     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : 

{
  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    

    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    
 

{
(     (     ) ⃗  (    )  )  (    ⃗ )    

(     (     ) ⃗  (    )  )  (    ⃗ )    
 

{
         

              
 {
      

         
  {
   

 

 
 

   
 

 
 
 

Підставляючи ці значення у рівність (5) отримаємо: 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗       (     ) ⃗  (    )   
 

 
   (

 

 
 
 

 
)  ⃗  (

 

 
  )     

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
 

 
   

 

 
 ⃗  

 

 
   

 

 
(    ⃗    ). 

Діагональ куба 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=       ⃗ ;    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=    ⃗       і  

     √ , тоді    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
 

 
|   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|  

 

 
  √  

 √ 

 
  

Відповідь. 
 √ 

 
. 

 

 

Міркування, дослідження та розв’язування задачі можна проглянути тут. 

У цьому способі використовуємо: 

 правило трикутника і паралелограма; 

 властивості колінеарних та перпендикулярних векторів; 

 довжини вектора; 

 скалярного добутку. 

 

 

 

 

https://youtu.be/aywk5Ef4w-k?list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_


80 
 

VI спосіб. Об’єм піраміди 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Рис. 46                                                                         Рис. 47  

          і площина       паралельні (доведено у ІІ способі). 

Виберемо довільну точку E,       . Опустимо перпендикуляр EF на площину 

        EF – відстань між мимобіжними діагоналями. 

Розглянемо піраміду       (рис. 46),       її основа, EF  висота 

піраміди, тоді 

                                         
 

 
                                                       (6) 

            √   

      
   √ 

 
         

   √ 

 
    

З формули (6) маємо: 

                        
  √ 

 
                                                                        (7) 

 Точку Е можна перемісти у положення точки     Об’єм піраміди при 

цьому не змінитися. Розглянемо цю піраміду як піраміду (рис. 47) з основою 

      і висотою CB (CB⊥      ). Тоді  

                                         
 

 
                                                       (8) 

       
 

 
    

Підставивши це значення у формулу (8) маємо: 

                        
 

 
 
 

 
     

 

 
                                                          (9) 

Із формул (7) і (9) маємо: 

  √ 

 
    

 

 
         

 

√ 
 
 √ 
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Відповідь. 
 √ 

 
 .  

 
Розв’язування задачі можна проглянути тут. 

У цьому способі використовуємо знання: 

 мимобіжних прямих; 

 відстані між паралельною прямою і площиною; 

 ознаки паралельності прямої і площини; 

 об’єм піраміди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-cHvjclJLHk?list=PL-Z5-GiDbybPbW8nYsw1iZ7vLBoT5ICG_
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ДОДАТОК 1. 

Тема проекту: «Сортування сміття». 
Мета: розглянути проблему забруднення навколишнього середовища; проблему 

сортування сміття в Україні і за кордоном; 

повторити: 

 формули площ квадрата, прямокутника, трикутників, круга, теорему Піка 

(геометричних фігур, розміщених на аркуші в клітинку); 

 об’єм куба, паралелепіпеда; 

 означення і властивості кола, хорди, діаметра; 

 знаходження частини від числа, відсотка; 

− робота із програмами learningApps.org та Geogebra. 

Засоби та матеріали: проектор, екран, лепбуки із малюнками, презентація, 

рулетка, клей, малюнки до теми «Сортування сміття», підготовлені 

відеоматеріали. 

Література: інтернет посилання: 

1. Убивче сміття та екскременти у воді. Як Україні здійснити «екострибок»? 

https://youtu.be/zq7MtkyzAzI                          

2. Проблема сміття в Україні! https://youtu.be/4wuzj_VSNrM 

3. Екологічні проблеми [України]  https://youtu.be/STTLrmA8wqo 

4. Скільки сміття в Україні? https://youtu.be/VsYj9gveZYk 

5. Яка ситуація з переробкою сміття в Україні 

https://youtu.be/mAyuXGBkpro 

6. Світогляд. Переробка сміття у Європі https://youtu.be/4tTAIW7lYME 

7. Как в Германии сортируют мусор / Как выбрасывают мусор в Европе 

https://youtu.be/JQIMMSNuPcU 

8. Найновіша система роздільного сортування сміття 

https://youtu.be/C92vX9n-oSQ 

9. Прибирання сміття у Швейцарії https://youtu.be/-NnfeybcmAk 

10.  Куди ми діваємо сміття. Ізраїль https://youtu.be/HgVhshw0Ki4 

11.  Історії ТСН. Неперебірливі: що можна виготовляти з переробленого 

сміття https://youtu.be/SbEFrfYcRG4 

12.  Історії ТСН. Неперебірливі: як селяни отруюють сміттям ліси та річки 

https://youtu.be/MYnsuiaYL8U 

13.  Як заробляти гроші на сортуванні сміття https://youtu.be/sgDruAjzY0E 

14.  Історії ТСН. Неперебірливі: як зробити перший крок до сортування 

сміття https://youtu.be/1btegTxtq-o 

15.  Соціальний ролик про сортування сміття https://youtu.be/91OM9aZLxyg 

16.  Коротко про головне. Як правильно сортувати сміття 

https://youtu.be/k1wh6IUfPKg 

17.  АБО за чисту планету! Про сміття https://youtu.be/7Q2NzPmLZRU 

18.  Куди львів’янам здавати вторинні відходи та скільки на них можна 

заробити? https://portal.lviv.ua/news/2017/06/20/kudi-lviv-yanam-zdavati-

vtorinni-vidhodi-ta-skilki-na-nih-mozhna-zarobiti 

https://youtu.be/zq7MtkyzAzI
https://youtu.be/4wuzj_VSNrM
https://youtu.be/STTLrmA8wqo
https://youtu.be/VsYj9gveZYk
https://youtu.be/mAyuXGBkpro
https://youtu.be/4tTAIW7lYME
https://youtu.be/JQIMMSNuPcU
https://youtu.be/C92vX9n-oSQ
https://youtu.be/-NnfeybcmAk
https://youtu.be/HgVhshw0Ki4
https://youtu.be/SbEFrfYcRG4
https://youtu.be/MYnsuiaYL8U
https://youtu.be/sgDruAjzY0E
https://youtu.be/1btegTxtq-o
https://youtu.be/91OM9aZLxyg
https://youtu.be/k1wh6IUfPKg
https://youtu.be/7Q2NzPmLZRU
https://portal.lviv.ua/news/2017/06/20/kudi-lviv-yanam-zdavati-vtorinni-vidhodi-ta-skilki-na-nih-mozhna-zarobiti
https://portal.lviv.ua/news/2017/06/20/kudi-lviv-yanam-zdavati-vtorinni-vidhodi-ta-skilki-na-nih-mozhna-zarobiti
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19.  На переробку можна здати майже все. Що, де і за скільки 

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/02/7/222454/ 

20.  Пункти прийому вторсировини http://www.vtorma.ua/punkty-priema-

vtorsyrya.html 

21.  Вітаємо вас у розділі «Еко-Львів»!  

https://7promeniv.com.ua/ekolohiia.html 

План уроку 

I. 1. Організаційний момент (1 хв.). 
Так, як запропонована тема проекту стосується не тільки учнів 7 класу, а й 

всієї школи, нашого села, країни, то запрошені на захист цього проекту учні 5-

11 класів. Тому, будь ласка, слухайте уважно, запам’ятовуйте і беріть активну 

участь у проекті. 

За бажанням учні 5-6 класів за трьома столами разом із вчителем екології 

виготовляють лепбуки і слухають запропонований матеріал. Систематизують 

його, узагальнюють. Решта працюють із вчителем математики. 

II. 2. Мотивація. 
Пропоную переглянути відеокліп, що демонструє екологічні проблеми 

України (01 мотивація (2 хв.)). 

Актуальною є проблема сміття і у нас у селі. ЇЇ досліджували учні 7 класу 

(02 Борочиче проблема (7 хв.37 с.)) 

Ми також провели опитування у соціальній мережі «Підслухано Горохів» 

у якій нараховується 9 тис. учасників. Ось результати опитування: 

 
Мал. 10 

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/02/7/222454/
http://www.vtorma.ua/punkty-priema-vtorsyrya.html
http://www.vtorma.ua/punkty-priema-vtorsyrya.html
https://7promeniv.com.ua/ekolohiia.html
https://youtu.be/wuY_tKuR45E
https://youtu.be/49Fh_rk2YnY
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Мал. 11 
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Мал. 12 
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Як бачимо (мал. 11-13), небайдужими залишилися 158 чоловік – це люди, 

які підтримали цю проблему, прокоментували, написали свої бачення. Проте це 

досить мала частка учасників спільноти. 

Ми з вами вже говорили і вміємо знайти, яку частину чи відсоток 

становлять ці люди, а також байдужі. Знайдіть, будь ласка, ці числа, а поки 

ви будете працювати над цим завданням, ми переглянемо відеоролик, як 

сортувати сміття (03 Коротко як можна сортувати сміття (34 с)).  

Завданням проекту є не лише екологічні проблеми, але і математичні 

обчислення. Для цього пригадаємо потрібний матеріал. 

III.  

IV.  

V. 3. Актуалізація опорних знань учнів із математики (4 хв.) 

Інтерактивну вправу на відповідність виконує учень у програмі 

learningApps.org https://learningapps.org/display?v=phydaic7a18, решта 

відповідають на питання: 

 формули площ квадрата, прямокутника, трикутників, круга, 

теорема Піка (геометричних фігур, розміщених на аркуші в клітинку (мал. 14)); 

 
Мал. 13 

 

 об’єм куба, паралелепіпеда; 

 означення і властивості кола, хорди, діаметра; 

Для учнів 5-6 класів демонструється формула площі геометричної 

фігури, розміщеної на аркуші в клітинку (Слайд 3). 

4. Розв’язування задач (15 хв.) 
Домашнє завдання я відправила вам на електронну адресу (Viber), а 

зараз розпочнемо роботу із такої задачі: 

1. Обчислити об’єм зібраного у школі сміття: папір, пластик, скло, метал, 
продукти.  

2. Знайти їх відношення.  
3. Знайти, скільки припадає загального сміття на одного учня. (У нашій 

школі 178 уч.) 

Мал. 1 

https://youtu.be/R0F_nksNeFo
https://learningapps.org/display?v=phydaic7a18
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4. Знайти, скільки сміття продукується, коли смітить кожна людина 
нашого села у такій кількості (1 тис. осіб). 

1. Знайти площу забруднення території с. Борочиче (І група – менший 

смітник (площа кола, знайти центр кола), ІІ група – більший (формули площі 

круга, квадрата, прямокутника, нестандартної фігури, розміщеної на 

квадратиках)). Використовуємо програму Geogebra (побудова фігури, хорди, 

серединного перпендикуляра, радіуса). 

2. Знайти відношення площі цих смітників до площі всього села. 

Коли учні виконують завдання, демонструється відеоролик (04 

Сортування сміття в Європі (7 хв.)) Школярі доповнюють його, як сортувати 

сміття. 

3. Додаткова задача. Знайти, скільки можна заробити на макулатурі та 
алюмінієвій баночці, враховуючи затрати на дорогу. Яку кількість макулатури 

та алюмінієвих баночок потрібно завести, щоб це було вигідно? Відеоролик 05 

ТСН Луцьк (3 хв.)) 

 

5. Висновки 

Матеріалу по цій темі дуже багато, як і роботи. Треба над цим питанням 

працювати, розглянути методи сортування сміття в різних європейських 

країнах конкретно, багато досліджень і обчислень. Існує нагальна проблема 

забруднення води в навколишніх селах, а тому і в нас. Але сьогодні ми 

працюємо так вперше, і час обмежений. А загалом наше село дуже мальовниче і 

чудове, тому потрібно його якомога більше берегти і не забруднювати. Тому 

пропоную переглянути відео кліп наших учнів 7 класу (06 Борочиче Любіть 

Україну (4 хв. 11 с.)) 

(Відеоролик. Учні читають вірш) 

 
Любіть Україну, як сонце любіть,  

як вітер, і трави, і води…  

В годину щасливу і в радості мить,  

любіть у годину негоди. 

 

Любіть Україну у сні й наяву,  

вишневу свою Україну,  

красу її, вічно живу і нову,  

і мову її солов’їну. 

 

Між братніх народів, мов садом рясним,  

сіяє вона над віками…  

Любіть Україну всім серцем своїм  

і всіми своїми ділами. 

 

Для нас вона в світі єдина, одна  

в просторів солодкому чарі…  

Вона у зірках, і у вербах вона,  

і в кожному серця ударі, 

у квітці, в пташині, в електровогнях,  

у пісні у кожній, у думі,  

в дитячий усмішці, в дівочих очах  

і в стягів багряному шумі… 

 

Як та купина, що горить — не 

згора,  

живе у стежках, у дібровах,  

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,  

і в хмарах отих пурпурових, 

 

https://www.geogebra.org/3d/eVrkqN3a
https://www.geogebra.org/3d/eVrkqN3a
https://www.geogebra.org/3d/CHNtkuyD
https://www.geogebra.org/
https://youtu.be/dgLaBNVsHso
https://www.youtube.com/watch?v=44v8QbTduyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=44v8QbTduyI&feature=youtu.be
https://youtu.be/3ja8QzV-HoY
https://youtu.be/3ja8QzV-HoY
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в грому канонад, що розвіяли в прах  

чужинців в зелених мундирах,  

в багнетах, що в тьмі пробивали нам 

шлях  

до весен і світлих, і щирих. 

 

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,  

і сльози, і все до загину…  

Не можна любити народів других,  

коли ти не любиш Вкраїну!.. 

 

Дівчино! Як небо її голубе,  

люби її кожну хвилину.  

Коханий любить не захоче тебе,  

коли ти не любиш Вкраїну… 

 

Любіть у труді, у коханні, у бою,  

як пісню, що лине зорею…  

Всім серцем любіть Україну свою 

—  

і вічні ми будемо з нею! 

 

 
Фото 17. Захист проекту «Сортування сміття» 
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Презентація до уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото 8. Захист проекту «Сортування сміття». 7 клас 
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ДОДАТОК 2 

Розв’язування трикутників (9 клас) 

Вчительська презентація 
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Фото 18.  Захист проекту «Розв’язування трикутників» 9 клас 
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ДОДАТОК 3 

Шкідлива та корисна їжа (8 клас) 
Тема проекту: Шкідлива і корисна їжа. 

Мета: повторення вивченого матеріалу: раціональні вирази, стандартний 

вигляд числа, площа круга, знаходження частини (відсотка) від числа, 

розв’язування пропорції, підрахунок калорій, уміння застосовувати 

математичні знання до вирішення нестандартних практичних завдань, 

розвивати обчислювальні навички; популяризація правильного харчування, 

практичне застосування у повсякденному житті; показати міжпредметні зв’язки 

математики із біологією і хімією, використання новітніх технологій. 

Прилади і матеріали: учнівські та вчительська презентації, проектор, 

продукти для приготування страв, вага, кухонний інвентар, меню, лінійка, метр. 

Хід уроку. 

I. 1. Організація 

класу. 

Усміхнімось всім довкола: 

Небу, сонцю, квітам, людям. 

І тоді обов’язково 

День до нас привітним буде. 

II. 2. Постановка мети уроку. 
Вчительська презентація 

III. 3. Звіт груп. 

IV. 4. Розв’язування вправ. 

1) Визначити індекс маси свого тіла. 

 

2) Робота із інтернет сервісом http://medfond.com/imt.html 

3) Виконати вправу із підручника ст.134 

Фото 19. Учні працюють над проектом «Розв’язування 

http://medfond.com/imt.html
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4) Виконати завд ст. 87 

 
 

5) Виконати вправу із підручника ст. 64 

 

5. В

ис

но

вк

и 
Р

оби

мо 

вис

нов

ки 

що

до 

здо

рового харчування. 

Ми живемо не для того, щоб їсти, 

Але ми їмо для того, щоб жити. (Сократ) 

6. Підсумок уроку 
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Презентація до уроку 
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Фото 19. Захист проекту «Шкідлива та корисна їжа» 

 

  

Фото 21. Захист проекту «Шкілдлива та корисна їжа». 8 клас 
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ДОДАТОК 4 

Тема проекту: Задача одна – способів розв’язати її багато. 

Мета: узагальнення і систематизація знань учнів з тем: 

− паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі; 

відстані у просторі; координати і вектори у просторі;  
− застосувати знання учнів 11 класу про об’єм піраміди;  
− розглянути всі 6 способів розв’язування задачі про мимобіжні 

діагоналі куба;  
− виробити навички роботи в програмі Geogebra. 
Захист проекту розрахований на два уроки. 

Прилади і матеріали: проектор, вчительська та дитячі презентації, 

програма Geogebra. 

 
Хід уроку. 

1. Організація класу (Повідомлення теми і мети проекту). 

2. Актуалізація знань учнів. 
Учні відповідають на питання: 

 означення і ознака паралельності прямих і площин; 
 означення і ознака мимобіжних прямих, відстань між мимобіжними 

прямими; 
 відстань між паралельними прямою і площиною, між паралельними 

площинами; 
 означення й ознака перпендикулярності прямої і площини; 
 властивості паралельності і перпендикулярності прямих і площин; 
 координати точки, що лежить на осях координат, у площині, у 

просторі; 
 координати вектора, правило трикутника, паралелограма, 

властивості колінеарних і перпендикулярних векторів; 
 рівняння площини, формула відстані між паралельними прямою і 

площиною; 
 об’єм піраміди. 

 

3. Розв’язування базових задач. 
Базова задача 1. Площина, що проходить через вершини трьох ребер, 

які виходять із однієї вершини куба перпендикулярна до діагональної площини, 

що проходить через одну із вершин цієї площини. 
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Рис. 47 

Доведести задачу та відповісти на питання: 

− Чи такий тільки один випадок? 
− Які ще можливі випадки розміщення діагональної площини? 

 
Базова задача 2. Діагональ куба перпендикулярна до площини, що 

проходить через кінці ребер, що виходять з однієї вершини куба (рис. 48).  

 
Рис. 48 

ЇЇ доведення можна проглянути тут. Розглянути векторний спосіб і через 

властивості піраміди. 

 

4. Розв’язування задачі 
Задача. Ребро куба дорівнює а. Знайдіть відстань між мимобіжними 

діагоналями суміжних граней цього куба. 

Розглянути шість способів розв’язування. 

5. Підсумок проекту. Задача над якою ми працювали два уроки є дуже 

важлива. Працюючи над її розв’язанням ми довели дві базові задачі, 

повторили: означення та ознаки паралельності прямих та площин, 

означення та ознаки перпендикулярності прямих та площин, властивості 

паралельності і перпендикулярності прямих та площин, означення та 

ознаку мимобіжних прямих, відстані у просторі; співвідношення у 

https://youtu.be/jTzqfz3hzvI
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прямокутному трикутнику; координати і вектори у просторі, використали 

формулу відстані від точки до площини; властивості правильної піраміди, 

правильного тетраедра; об’єм піраміди. 

 

 
Фото 20. Захист проекту «Задача одна – способів розв’язати її багато» 
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ДОДАТОК 5 

ПОДЯКА 
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ВИСНОВКИ 

Інновації в освіті – це зміни, які відбуваються не тільки в суспільстві, а 

й в освіті. Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. 

Сьогодні діти хочуть сучасних, креативних учителів, які розуміють їх в першу 

чергу. Тому використання хмарних сервісів у школі – це вже є не необхідність, 

а вимога часу. 

На даний час учитель повинен не тільки досконало знати свій предмет, 

а й володіти низкою навчальних онлайн-сервісів, мобільних сервісів, уміти й 

мати можливість їх використовувати. 

Серед освітніх технологій, розповсюджених у сучасній освіті, має право 

на існування дослідницький підхід, який характеризується високим рівнем 

активності та самостійності учнів із засвоєнням нових знань та вмінь. Цей 

метод може бути організований різними шляхами, серед яких виділяється 

залучення сучасної комп’ютерної техніки до проведення досліджень. 

Використовуючи на уроках математики інноваційні форми й методи 

навчання, можна не лише демонструвати навчальний матеріал у формі 

презентацій, але і ширше, цікавіше, зрозуміліше пояснити учням ту чи іншу 

тему з математики, зацікавити предметом, навчити бачити різні випадки та 

ситуації, які виникають при розв’язуванні задач, навчити мислити, розвивати 

просторову уяву. 

Кожен із розглянутих навчальних сервісів має свою специфіку. 

Програма МІЙКлас допоможе:  

 вивчити теорію за новою темою всім класом у ході уроку (режим 

презентації); 

 закріпити й пригадати її в класі; 

 мотивувати школярів вирішувати завдання на сайті МІЙКлас 
(організувати вікторину або змагання між учнями класу, між паралелями, між 

школами, між предметами); 

 диференціювати завдання за ступенем складності (підібрати 

відповідні завдання для відстаючих або обдарованих учнів); 

 працювати всім класом над одним завданням з різними 

варіантами, що допоможе виключити списування; 

 створювати й проводити контрольні роботи, тестування, 

перевірочні роботи, підсумкові зрізи знань; 

 не перевіряти виконані учнями завдання, а отримати готовий 

результат; 

 роздрукувати різні варіанти; 

 створити власний предмет; 

 контролювати хід виконання завдань учнями; 

 переглядати й роздруковувати на принтері розгорнуті звіти за 

кожним завданням; 

 економити час для перевірки завдань (готова оцінка – у 

результатах учня і таблиця оцінювання – у перевірочних роботах); 

 переносити оцінки в журнал; 
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 готувати учнів до ЗНО та ДПА; 

 виконувати завдання із смартфона, планшета, ноутбука; 

 виконувати завдання в школі  й вдома (можна виставляти 

часовий та кількісний діапазон виконання вправ); 

 швидко вибрати завдання із поданого переліку й можливість 

створити їх самостійно; 

 вибрати завдання помірної складності (від простого до 

складного); 

 створити завдання з малюнками. 

 

Для учнів: 

 вчитися із комп’ютером та в Інтернеті цікавіше, програма 

захоплює, відволікає від інших ігор в Інтеренеті; 

 вивчити теорію за новою темою, якщо був відсутній у школі 

(хвороба, карантин,  самоопрацювання та інші причини) і закріпити її, 

виконуючи тести; 

 повторити теорію і виконати тести за попередні класи; 

 можливість виконувати завдання нескінченну кількість разів, поки 

не зрозумієш; 

 отримати хорошу оцінку і впевненість у своїх знаннях; 

 підняти свій рейтинг у класі, школі; 

 самостійно готуватися до ЗНО і ДПА; 

 можливість роздруковувати завдання на принтері, щоб поставити 

питання вчителеві. 

 

Для батьків: 

 можливість спостерігати за навчанням своїх дітей; 

 порівнювати їх результати із середніми результатами 

однокласників; 

 бачити  реальну картину знань дитини; 

 не витрачати гроші на репетиторство. 

 

У Програмі learningApps.org є: 

 велика база вже створених математичних завдань; 

 усі вправи поділено на категорії, які відповідають виду завдання, 

яке потрібно буде виконати учням; 

 багато шаблонів для створення завдань різного типу; 

 можливість надіслати учневі посилання на виконання завдання 

електронною поштою або скопіювати QR-код. 

Виконання завдань у цій програмі зацікавлює учнів до вивчення 

математики. 
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Програма Geogebra надає нескінченні можливості для досліджень у 

різних розділах математики, для втілення STEM-освіти у школі. У цій програмі 

зручно: 

 проглядати та досліджувати задачі з алгебри на дослідження 

функцій, розв’язування рівнянь, систем із параметрами та математичного 

аналізу;  

 розв’язувати задачі з планіметрії та стереометрії на побудову і 

доведення, розміщення паралельних та перпендикулярних прямих, логічність та 

послідовність побудов, зводити стереометричну задачу до планіметричної; 

 досліджувати ситуації щодо розміщення прямих, площин та їх 

перетинів у просторі; 

 використовувати для творчих дослідницьких проектів (продукт 

створений своїми руками); 

 створювати динамічну наочність для роботи на уроці математики; 

 створювати скріншоти з формулами і функціями.  

Саме це й розвиває просторову уяву учня.  

У програмі можна виконувати математичні записи, які включають 

велику кількість формул та символів.  

Розв’язування задач з використанням ІКТ сприяє формуванню в учнів 

рефлексії своєї діяльності, чого важко досягти без комп’ютерного навчання. 

Насамперед, учні мають можливість наочно продемонструвати результати 

навчальної діяльності, свідомо реалізувати власні думки та дії, аналізувати й 

оцінювати успіхи й невдачі. 

Продуктивність та ефективність проведених навчальних занять суттєво 

зростає з використанням ІКТ, зокрема системи динамічної математики 

GeoGebra,  МІЙКлас та learningApps.org. Значно посилюється інтерес учнів до 

навчання математики, розвивається абстрактне, творче мислення учнів, 

покращується якість знань з математики, що допомагає організації роботи в 

групі, формуванню вмінь самостійно здобувати знання. Безперечно, потребує 

ґрунтовного вирішення проблема щодо створення навчально-методичного 

забезпечення в контексті використання ІКТ на уроках математики із 

врахуванням міжпредметного підходу в шкільній освіті й відповідної 

підготовки вчителів. 
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