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Якщо запастися терпінням і виявити старання, то 

посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи 

Леонардо да Вінчі

Потрібно ставитися до людей так, як ти хочеш, щоб

вони ставилися до тебе



Практична спрямованість у навчанні 
математики як засіб фомування 
позитивної навчальної мотивації та 
пізнавальної активності учнів



Актуальність педагогічної проблеми

• Модернізація національної української школи потребує підвищення 
активності та самостійності учнів, формування в них умінь 
опрацьовувати та плідно використовувати освітню інформацію в 
життєвих ситуаціях. 

• Однією з компетентностей НУШ є математична компетентність, що 
передбачає виявлення простих математичних залежностей в 
навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із 
застосуванням математичних відношень та вимірювань, 
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і 
суспільному житті людини.



• дослідження, якими особливостями має бути обумовлений 

ефективний процес використання прикладних задач з математики 

для формування у школярів системи знань, умінь і навичок , 

підвищення пізнавальної активності та самостійності учнів та 

вміння осмислювати зміст понять та застосовувати здобуті 

знання на практиці, аналізувати результати, робити відповідні 

узагальнення, порівняння, висновки



За результатами дослідження PISA більше третини 15-річних українських

школярів не досягають базового рівня знань з математики і мають

проблеми із завданнями, у яких необхідно використовувати прості

стратегії розв’язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й

десятковими числами.

PISA не перевіряє, чи засвоїли учні освітню програму, чи лише

формули. Дослідження насамперед оцінює, наскільки діти здатні

використовувати знання у реальному житті. Тести були прив'язані до

практичного життя: вирахування площі горища у домі, розрахунок об'єму

ліків чи ціни на скейтборд, залежно від вартостей деталей.



• Задача №1

Завдання:

• 1. Обчисліть площу підлоги горища будинку – квадрата ABCD. 
Площа підлоги горища (у метрах квадратних).

• 2. Обчисліть довжину відрізка EF – горизонтального ребра 
бетонного блоку. Довжина EF (у метрах).



Задача №2

Завдання:

• 1. Іван хоче собі сам зібрати
скейтборд. Яку найменшу та яку 
найбільшу суму йому доведеться
заплатити у цьому магазині за всі
компоненти скейтборду? Запишіть
свою відповідь у зедах так: (a) 
Мінімальна сума: __ зедів. (b) 
Максимальна сума: __ зедів

• 2. Магазин пропонує три різні типи
платформ, два різні комплекти
коліс і два різні комплекти
металевих і гумових деталей. Однак
у магазині в наявності лише один 
набір тримачів для коліс. Скільки
різних скейтбордів Іван може
зібрати із деталей, що є в наявності
в магазині? 



Основні вимоги до прикладних задач, які 
використовуються у навчанні математики:

1. Задачі повинні мати реальний практичний зміст, який забезпечує ілюстрацію 

практичної цінності і значущості набутих математичних знань.

2. Задачі повинні відповідати шкільним програмам і підручникам за 

формулюванням і змістом методів і фактів, які будуть використовувати в процесі 

їх розв’язування.

3. Задачі повинні бути сформульовані доступною і зрозумілою мовою, не містити 

термінів, з якими учні не зустрічалися і які вимагатимуть додаткових пояснень.

4. Числові дані в прикладних задачах повинні бути реальними, відповідати 

існуючим в практиці.

5. У змісті задач по можливості повинен бути відображений особистий досвід 

учнів, місцевий матеріал, який дозволяє ефективно показати використання 

математичних знань і викликати в учнів пізнавальний інтерес.



Зв’язок математики з іншими предметами

• Математика – Технології : «Формули. Побудова креслень одягу», 

Задача.  Скільки квадратних метрів тканини потрібно взяти, щоб
пошити спідницю типу «сонце» для дівчинки з обхватом талії 45 см? 
Бажана довжина спідниці — 30 см.

Задача.  У швейному цеху є 38 м тканини. На пошиття-піжами треба 4 м 
тканини, а на халат –3 м. Скільки можна пошити піжам і халатів з
наявної у цеху тканини?

• Математика –Географія : «Масштаб. Побудова плану шкільної
території»;

Задача.  Масштаб карти 1 : 25 000. Яка відстань на місцевості між
об'єктами, якщо на карті вона становить 2 см? 

• Математика – Історія:

Задача.  Піраміда Хеопса спочатку мала висоту 147м. і займала площу 
34300м2. Скільки тонн речовини потрібно було для облицювання 
споруди, якщо на 1м2 використовували її 160кг.

Задача.  Піраміда Хеопса мала висоту 147 м., сторона її квадратної 
основи – 230м. Внутрішні входи і приміщення займають 30% її об’єму. 
Визначити маса каменю, який пішов на її спорудження ( маса 1м3

каменю дорівнює 2.5тонн).



• Математика – Біологія:

Задача. У Каліфорнії росте гігантська секвоя «Генерал Шерман». Її
висота дорівнює 83,8 м, а довжина кола стовбура біля основи
становить 34,9 м. Вік дерева налічує 2500 років. Це дерево вважають
найбільшим живим організмом на Землі. Чому дорівнює діаметр
стовбура цієї секвої біля основи?

• Математика – Фізкультура:

Задача. Під час змагання велосипедистам необхідно було проїхати 5 кругів
по колу радіусом 54 м. Яку загальну відстань у ході змагання довелось 
проїхати кожному велосипедисту?

• Математика – Фінансова грамотність:

Задача. Вiд продажу товару з 1386 гривень одержано 10% прибутку. 
Знайти собівартість товару.

Задача. Через iнфляцiю ціни виросли на З0%. На скільки відсотків треба 
знизити цiни, щоб повернутися до початкових ?

• Математика – Екологія:

Задача. При чищенні зубів мама економно витрачає воду (прикриває кран, 
поки чистить зуби), а тато забуває це робити. Діти зробили виміри 
витрати води за показаннями лічильника і обчислили, що мама 
витрачає 1,5 літри кожного ранку, а тато у 2 рази більше. У скільки 
разів більше витратить води за місяць тато, ніж мама?



Висновки

Використання прикладних задач при викладанні математики 
допомагають в:

• опануванні навичок застосування учнями базових математичних 
понять у контексті повсякденного життя та в процесі трудової 
діяльності;

• зростанні інтересу школярів до вивчення математики і в цілому 
до навчання;

• залученні учнів до самостійного пошуку й «відкриття» нових 
знань;

• підвищенні математичної грамотності учнів, сприяє розвитку в 
них математичної компетентності.



• 2016-2017 н.р.: олімпіада (ІІ етап)  - І місце – Гайдов Іван, ІІІ місце – Саковська

Анастасія, Ніньовська Яна

обласна інтернет-олімпіада – ІІ місце – Гайдов Іван, ІІІ місце – Медведчук 

Віталій

МАН: І етап – І місце – Гайдов Іван (к/р)

ІІ етап – ІІІ місце – Гайдов Іван (к/р)

• 2017-2018 н.р.: олімпіада (ІІ етап)  - ІІ місце – Гайдов Іван, ІІІ місце –

Саковська Анастасія

обласна інтернет-олімпіада – ІІ місце – Гайдов Іван, ІІІ місце – Медведчук 

Віталій

МАН: І етап – І місце – Гайдов Іван (секція “Математика”), Крушельницький

Андрій, Корольчук Денис, Медведчук Віталій, Горенко Владислав, Шмалій

Григорій (к/р)

ІІ етап – ІІ місце – Гайдов Іван (секція “Математика”), Крушельницький

Андрій, Шмалій Григорій (к/р)



• 2018-2019 н.р.: олімпіада (ІІ етап)  - ІІІ місце – Гайдов Іван 

(11-Б), ІІІ місце – Саковська Анастасія (11-А)

обласна інтернет-олімпіада – ІІ місце – Гайдов Іван (11-Б)

МАН: І етап – І місце – Гайдов Іван (11-Б), Ніньовська Яна 

(11-Б), Крушельницький Андрій (11-А), ІІ місце – Медведчук 

Віталій (11-Б), ІІІ місце – Дашковськи Сергій (10-А) – к/р

ІІ етап – ІІІ місце – Гайдов Іван

• 2019-2020 н.р.: МАН: І етап – ІІ місце – Ленчук Анастасія 

(к/р)

• 2020-2021 н.р.: олімпіада (ІІ етап)  - ІІ місце – Франчук Денис, 

6-Г клас, ІІІ місце – Сагадін Кірілл , 6-Г клас, Собчинський

Гліб, 6-А клас



Проведення онлайн-уроків за 
допомогою програми Microsoft Teams



Виконання домашніх робіт, самостійних 
та контрольних робіт на платформі «Мій 

клас»



Власні розробки перевірочних робіт, які 
створені на платформі «Мій клас»

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434915?position=1

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434916?position=1

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434918?position=1

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434919?position=1

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434920?position=1

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434922?position=1

• https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434923?position=1

https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434915?position=1
https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434916?position=1
https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434918?position=1
https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434919?position=1
https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434920?position=1
https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434922?position=1
https://miyklas.com.ua/testwork/TestExercisePreview/434923?position=1


Мій 6-Г клас!
• це дружній колектив, у якому 19 дівчат та 15 хлопців



Девіз класу:

Ми різні – в цьому
наше багатство,

ми разом - в цьому
наша сила!









Ми подорожуємо!
Екскурсії в с.Гайове, музей космонавтики та 
фабрику виготовлення новорічних іграшок



Участь в спортивних змаганнях



Участь в шкільних акціях




