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Ірина Манькусь, 

Тетяна Каушан 

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА  

ЯК СКЛАДОВА STEM-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  

ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Провідною стратегією закладів освіти на сучасному етапі їх роз-

витку є організація освітнього середовища, в якому учні можуть на-

бувати компетентності, необхідні їм в майбутньому. При цьому вкрай 

важливо брати до уваги особливості темпераменту, учнів, ураховува-

ти психофізичні показники кожної особистості, що сприяє її гармо-

нійному розвитку й подальшому психологічному становленню. Це 

вмотивовує доцільність впровадження в українську систему освіти 

STEM-орієнтованого підходу до навчання на засадах педагогіки пар-

тнерства. 

Запровадження в освітню діяльність педагогіки партнерства ви-

значає необхідність обґрунтування її принципів, основної мети та по-

ложеннь, проведення аналізу засобів подання змісту навчального ма-

теріалу з фізики, теоретичного обґрунтування та розробки шляхів ре-

алізації партнерства в освітньому процесі, експериментальної переві-

рки ефективності організації навчальної діяльності на засадах педаго-

гіки партнерства.  

Провідними принципами педагогіки партнерства в освітній дія-

льності є: 

• повага до особистості;  

• доброзичливість і позитивне ставлення; 

• довіра у відносинах; 

• діалог – взаємодія – взаємоповага; 

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відпові-

дальність за нього, горизонтальність зв’язків);  

• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровіль-

ність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленос-

тей). 
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На основі визначених принципів нами розроблені інноваційні 

форми освітньої діяльності: 

• університетські студії; 

• цікава наука на вулицях міста; 

• інтерактивні STEM-майданчики. 

Особливої уваги набуло визначення умов впровадження педаго-

гіки партнерства в навчальних закладах відповідно до Концепції Но-

вої української школи (НУШ). 

Педагогіка партнерства ґрунтується на засадах толерантності. 

Толерантність особистості – це доброзичливе та терпиме ставлення 

до оточуючих і навколишніх подій, що не порушує прав людини й не 

завдає шкоди навколишньому середовищу. Структура толерантності 

особистості базується на основних структурних компонентах: когні-

тивному (знання про об’єкти і ситуації життєдіяльності, що є резуль-

татом набуття індивідуального досвіду); емоційному (емоційні стани, 

які передують виникненню поведінкового компоненту, сприяючи си-

стематизації знань і появі певної поведінки); поведінковому (призво-

дить до актуалізації елементарних фіксованих установок, ціннісних 

орієнтацій та етнічних цінностей.  

Установка щодо толерантності виявляється в діях і вчинках лю-

дини, оскільки вчинок є єдиною структурою, що відповідає реальним 

цілісним проявам самореалізації людини як особистості, індивіда, 

громадянина). Показниками толерантності є особистісна відповідаль-

ність, емпатія та конструктивна взаємодія з оточуючими і природним 

середовищем. Критеріями досягнення толерантності є: визнання різ-

номаніття поглядів, життєвих принципів, цінностей інших людей; те-

рпимість до оточуючих і навколишніх подій, що не порушують прав 

людини та не завдають шкоди природному середовищу; готовність 

допомогти. На основі визначених показників, критеріїв, психолого-

педагогічних засобів розроблено програму розвитку толерантності 

особистості в освітньому процесі ЗВО. 

Нова українська школа декларує педагогіку партнерства, що ґру-

нтується на співпраці учня, вчителя та батьків. Педагогіка партнерст-

ва не відміняє вимогливість вчителя, бо, як засвідчує практика, саме 
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вимогливі й справедливі вчителі мають найбільшу повагу та довіру 

серед учнів. 

Метою партнерства між школою та батьками є інтеграція батьків 

у педагогічний процес шляхом створення необхідних і достатніх умов 

для залучення сім’ї до супроводу дитини у освітньому процесі. 

Педагогічним колективам шкіл важливо опанувати технології 

проєктування партнерської взаємодії з сім’єю та включити батьків у 

побудову соціального партнерства. 

Провідними принципами організації партнерства школи і сім’ї є: 

• формування морально-духовної, компетентної особистості, яка 

успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, профе-

сіонал; 

• єдність дій педагогів і батьків; 

• зміцнення й розвиток контактів між педагогами і батьками що-

до вивчення психології дитини та її поведінки; 

• постійний діалог як форма відносин між педагогами і батьками, 

основою якої є свідоме прийняття шкільних вимог і правил батьками; 

 • гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфлік-

тних ситуацій та оптимізація взаємин між педагогами і батьками, в 

основі яких – толерантність, розуміння, співучасть, відкритість, доб-

ровільність, здатність до взаємодії; 

• постійне, різнобічне і глибоке вивчення сім’ї; 

• системна організація навчання батьків, підвищення рівня їхніх 

психолого-педагогічних знань і компетентності, урізноманітнення 

форм і методів педагогічної просвіти. 

У статті 55  Закону України «Про освіту» задекларовані такі пра-

ва та обов’язки батьків здобувачів освіти: 

• виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних 

інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення 

до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, поважати гід-

ність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

• дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвит-

ку її здібностей, формувати навички здорового способу життя; 
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• формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взає-

морозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, націона-

льними, релігійними групами, представниками різних політичних і 

релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального по-

ходження, сімейного та майнового стану; 

• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти. 

Ефективне партнерство можливе за сформованості у батьків го-

товності до взаємодії зі школою на паритетних засадах, з опорою на 

розуміння того, яку діяльність краще виконає школа, а яку – сім’я.  

Мета сучасної школи – створити сприятливі умови для творчого 

самовдосконалення учнів, відкрити перед ними перспективи, можли-

вості, підготувати до подальшого життя, виробити вміння практично-

го і творчого застосування здобутих знань. Педагогічні колективи 

шкіл мають звернути увагу на розвиток творчого потенціалу не спе-

ціально відібраних дітей, а всіх. Кожна дитина обдарована і талано-

вита. Учителі допомагають учням шукати в собі краще, не тиснуть на 

школярів, а створюють умови для вільного самовизначення, станов-

лення особистості, а також розвивають індивідуальні риси засобами 

шкільної та позашкільної освіти, сприяють набуттю додаткових 

знань, умінь, навичок та залучають учнів до науково-дослідницької 

діяльності з навчальних предметів. 

 В основу функціонування школи на засадах педагогіки партнер-

ства покладено три чинники: інтелект, духовність, професійне само-

визначення. Освітня діяльність спрямовується на пошук шляхів і 

форм упровадження нових педагогічних технологій з метою досяг-

нення сучасної освітньої мети – розвитку природних здібностей об-

дарованих учнів, виховання творчої особистості. 

 Сучасне інформаційне суспільство потребує нестандартних рі-

шень педагогів, креативності мислення, інноваційної творчої актив-

ності, нових підходів до розв’язання проблем. Кожен член колективу 

здійснює особистий пошук, виявляє соціальну активність, спрямова-

ну на творчий розвиток учня як провідну мету освітнього процесу. 

Головною метою діяльності вчителів сучасної школи є створення си-
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туації успіху для розвитку особистості дитини, що дає кожному вихо-

ванцеві змогу відчути радість досягнення успіху, усвідомити свої зді-

бності та повірити у свої сили. Ми переконані: успішний вчитель – 

успішний учень. Педагог забезпечує внутрішнє зростання дитини че-

рез співпрацю, педагогічну підтримку, весь навчальний процес, спря-

мований на розвиток ключових компетентностей школярів, на розви-

ток творчої особистості кожного учня, на забезпечення доступу до 

якісної освіти. 

Співпраця педагога і учнів мислиться як об’єднання їх інтересів і 

зусиль у вирішенні різних завдань (тому числі і пізнавальних). Між 

учителем і учнями виникає єдність, заснована на емоціях. Співробіт-

ницькі відносини роблять учнів суб’єктами освітнього процесу. Спіл-

кування в процесі співпраці пронизує атмосферу педагогічного про-

цесу, в результаті чого вчитель «притягує» до себе дітей як магніт. 

Важливо підкреслити, що педагог є творцем співпраці, яка ґрунтуєть-

ся на позитивних емоціях, доброму погляді, теплій посмішці, мудро-

му слові, сердечній чуйності і розумній вимогливості. 

У сучасній міжнародній практиці в останній час активно утвер-

джується громадський демократичний характер управління освітою. 

В його основу покладені давні традиції співробітництва широкого 

кола зацікавлених сторін у царині шкільної освіти.  

Поширеною ознакою демократизму роботи зарубіжних шкіл є 

одна з форм шкільного співробітництва – учнівське самоврядування. 

 Поняття «учнівське самоврядування» в науковому обігу не 

отримало однозначного трактування. Його розглядають і як принцип 

організації колективу, і як засіб, що стимулює моральне виховання 

особистості, а водночас як орган керівництва колективом та як одну з 

форм організації дитячої самодіяльності. У зв’язку з участю школярів 

у процесі управління навчальним закладом з’явилося ще й поняття 

«співврядування». 

До структурної моделі шкільного самоврядування належить і ба-

тьківське представництво. Цікаво, що цей досвід було «занесено» в 

західні землі Німеччини. Він «прижився» і має неабиякий вплив на 

удосконалення адміністративної системи шкільної освіти. 
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 Громадський орган батьків (або опікунів) регулює зовнішні пи-

тання взаємостосунків із різними установами, загальні питання шкі-

льного життя, проведення заходів, виступає у ролі радника щодо вве-

дення нових форм і методів навчання, питань профорієнтації, подо-

рожей учнів у позаурочний чи канікулярний час. 

В останні роки у практиці зарубіжної школи популярності набув 

шкільний парламент, до якого входять представники від учнів, учите-

лів батьків, громадських та державних інституцій, а також місцевих 

органів влади. Особливо поширена така форма шкільного самовряду-

вання у Польщі. Крім цього, на терені окремих управлінь освіти краї-

ни виникають органи громадського самоуправління, яким підзвітні 

навіть державні службовці. 

Близькою до вищеназваних є система шкільного самоврядування 

і в Італії. У навчальних закладах утворені шкільні ради що 

об’єднують учителів, батьків, учнів, співробітників та директора. 

Очолює таку раду представник від батьків. Вони активно співпрацю-

ють у вирішенні питань бюджету, розробці та впровадженні освітніх 

технологій, організації позакласної та позашкільної роботи, реалізації 

проєктів і програм. До структури шкільної ради належать і ради кла-

сних колективів. 

Офіційна й узаконена участь батьків, громадських організацій, 

учнівських самоуправлінь, парламентів, студентів, фахівців, підпри-

ємств є свідченням реалізації демократичних прав людини в освітній 

діяльності. 

Одним з яскравих прикладів організації навчального процесу з 

фізики на засадах педагогіки партнерства є фестиваль творчості та 

науки «Молодіжна хвиля», який представлено у вигляді університет-

ських студій для учнів різного віку, навіть для тих, хто мало розумі-

ється у фізичних явищах і процесах. Учасниками хвилі є учні, студен-

ти, вчителі, викладачі, спонсори проєкту. У всіх одна єдина мета, яка 

спрямована на реалізацію ефективного навчального процесу в умовах 

співпраці. «Молодіжна хвиля» – це інноваційна форма освітньої дія-

льності на засадах педагогіки партнерства, що використовується у 
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неформальній обстановці, значно підвищує відсоток зацікавлених на-

укою.   

Форми запровадження педагогіки партнерства в навчальному 

процесі на основі діяльності університетських студій: цікава наука на 

вулицях міста Миколаєва; інтерактивні STEM-майданчики, всі вони 

спрямовані на формування творчої особистості і реалізацію принци-

пів дитиноцентризму. Одним з постійних STEM-майданчиків є школа 

№51 м. Миколаєва, в якій на уроках проводяться майстер-класи з фі-

зики для дітей відповідно до їхніх вікових особливостей і розумових 

здібностей. 

Зазначені форми спрямовані на розвиток партнерської взаємодії 

між учасниками освітнього середовища та прагнення до вдоскона-

лення, забезпечення мотивації для творчої самореалізації, розвиток 

позитивного мислення, розкриття здібностей і можливостей кожного 

учасника. 

Зокрема, співпраця роботодавців, органів місцевого самовряду-

вання та громадських організацій об’єднала учнівську творчість, сту-

дентську та фундаментальну науку в науковому містечку «Крок до 

науки». 

В містечку, що було розбито в Каштановому сквері міста, цікаву 

науку для всіх бажаючих презентували студенти механіко-

математичного факультету Миколаївського національного універси-

тету імені В. О. Сухомлинського, учні загальноосвітніх шкіл, студен-

ти МПК та МБК. 

Містечко науковців працювало протягом трьох днів, захоплюючи 

городян міста науковими цікавинками та несподіванками. Кожен ба-

жаючий міг долучитися до науки, спробувати себе як дослідник, екс-

периментатор, інтелектуал і загалом відчути в собі творчу особис-

тість. 

«Крок до науки» пропонував співпрацю в наступних наукових 

офісах: «Офіс майстрів», «Чарівні світи», «Майстерня митців», «Грай 

тут», «Музей фізичного експерименту». Всі п’ять офісів працювали 

як тренінгові майданчики, на яких студенти механіко-математичного 

факультету та учні загальноосвітніх шкіл засобами інтерактивних те-
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хнологій за допомогою спеціально виготовленого саморобного обла-

днання залучали мешканців міста до цікавинок науки та пізнання на-

укових відкриттів. 

Офіс «Чарівні світи» запропонував поринути в світи електрики, 

магнетизму, оптики, механіки та світ рідин. Найбільшу зацікавленість 

у Миколаївців викликали фізичні досліди: «танцюючі чоловічки», 

«магнітний захист», «3D-анімація», модель припливів та відпливів. 

Всі діючі моделі і приладдя для фізичних експериментів студенти і 

учні шкіл виготовили власноруч. 

«Острів майстрів» зі студентами МПК пропонував учасникам са-

мостійно зібрати діючі моделі, установки приладів для постановки 

наукового фізичного експерименту, здійснити наукове відкриття та 

пояснити його на основі діючих фізичних законів та теорій. Найбільш 

популярними для учасників стали модель перископу, неньютонівська 

рідина, саморобний компас, фабрика мильних кульок, модель приро-

дної гідравліки. 

Миколаївцям сподобалося працювати із студентами МБК в 

«Майстерні митців», де засобами математики вони знайомились з 

особливостями архітектури міста, світовими шедеврами архітектури, 

моделювали свої власні моделі з паперу, картону та інших матеріалів. 

Кожен із учасників майстерні митців мав змогу визначити «кра-

щий архітектурний шедевр» нашого міста на його думку і проголосу-

вати за нього в номінації «Овація». Овації в майстерні митців микола-

ївці віддали архітектурному комплексу «Серце міста», собору Святої 

Катерини та дитячому містечку «Казка». 

Офіс «Грай тут» пропонував миколаївцям інтерактивну вікторину 

в різних галузях науки і мистецтва. Учасники мали змогу обрати сек-

тори: цікава фізика, астрономія, видатні вчені, видатні особистості 

Миколаївщини, крилаті фрази, чудеса світу, Миколаїв – рідне місто. 

Особливу зацікавленість миколаївці проявили до сектора «Ввім-

кни логіку», в якому були представлені логічні завдання різного рівня 

складності, для різних вікових категорій учасників, що підтверджує 

активізацію творчого потенціалу особистостей різних вікових катего-

рій. 
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Офіс «Музей фізичного експерименту» пропонував городянам в 

якості експонатів класичні, фундаментальні і дуже цікаві досліди з 

фізики. Екскурсоводами в офісі були в основному учні шкіл міста 

№ 3, №11, Першої української гімназії. Вони демонстрували досліди, 

пояснювали їх і пропонували повторити дослід на біс. 

Дослідами «на біс» стали досліди: маятник Фуко, літаюча кулька, 

огірок, який світиться, плаваючі кільця з котушкою Томсона, «гойда-

лка» Ампера, магдебурзькі півкулі. Екскурсоводи крім демонстрації і 

пояснення дослідів, надавали цікаву інформацію із біографії вчених 

фізиків, яким належало відкриття. Окреме місце в офісі займав сектор 

досягнення сучасної фізики. 

Серед спектру сучасних фізичних досягнень перевагу було відда-

но нанотехнологіям, досягненням електроніки та сучасним уявленням 

про будову і властивості матерії. 

Нанотехнології в Музеї фізичного експерименту презентувались 

через «ефект лотоса», оптичний пінцет та «молекулярних дизайне-

рів». 

Електроніку екскурсоводи-фізики презентували через спінтроні-

ку-електроніку майбутнього, одно електричний транзистор. Окреме 

місце в секторі електроніки було надано батькові сучасних волокон-

но-оптичних комунікацій Чарльзу Као. Пропонувалося продемон-

струвати явище повного внутрішнього відбивання (лазерний ліхтарик 

і ємність з водою) і прослухати екскурсовода про застосування цього 

явища у волоконній оптиці і революційні досягнення, які здійснив 

Чарльз Као в цій галузі, за що йому в 2009 році було присуджено Но-

белівську премію з фізики. 

Сучасні уявлення про будову і властивості матерії презентували-

ся через прискорене розширення Всесвіту. Вчені Сол Перлмуттер, 

Брайєн Шмідт і Адам Рісс стали лауреатами Нобелівської премії з фі-

зики у 2011 році за відкриття, яке свідчить про те, що у Всесвіті зараз 

велику роль відіграє сила відштовхування. Субстанцію, яка спричи-

няє це відштовхування назвали темною матерією. За допомогою спе-

ктральних матеріалів не тільки були відкриті нові хімічні елементи, 
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визначено хімічний склад Сонця і далеких зір, а й зроблено важливе 

відкриття, яке стосується будови Всесвіту. 

Відгуки миколаївців, гостей міста, іноземних громадян про робо-

ту наукового містечка засвідчують ефективність і доцільність проєкту 

та надають можливість перетворити проєкт в постійно діючий техно-

парк наук. 

  



 14 

Лариса Васильєва, 

Олег Баран 

МАТЕМАТИЧНІ ОЛІМПІАДИ 2021-2022 РОКУ 

НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

19 грудня 2021 року вже традиційно в Миколаївській ЗОШ № 53 

відбувся другий (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики 2021-2022 навчального року. Олімпіада проходила в умо-

вах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусу 

COVID-19, тому була обмежена кількість учасників. Вже традиційно 

є такі учні, що виконують завдання за програмою старших класів. Так 

учень 8-го класу Миколаївської спеціалізованої І–ІІІ ступенів школи 

№ 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаїв-

ської міської ради Пантелєєв Єгор виконував завдання за 10-й клас і 

посів перше місце. Серед переможців олімпіади є учні різних шкіл 

м. Миколаєва, але більшість перших місць належить учням Микола-

ївського муніципального колегіуму, Миколаївського морського лі-

цею, Миколаївського економічного ліцею №2, Миколаївської гімна-

зії №2 та Миколаївської спеціалізованої І–ІІІ ступенів школи № 22. 

Олімпіадні завдання складали задачі підвищеної складності, тек-

стові і логічні задачі, задачі на стратегію і принцип Діріхле, рівняння 

і нерівності, задачі на доведення, геометричні задачі, авторські задачі. 

Особливість завдань цієї олімпіади полягала в тому, що було введено 

нульове завдання тестового характеру. [1,2]. 

 

Завдання 2-го етапу Всеукраїнської олімпіади юних матема-

тиків 2021 р. 

6 клас 

0. Числа якої групи записані у порядку зростання? 

А. 16487;15652;15607          Б. 15652; 16487; 15607  

В. 15607;16487;15 652         Г. 15607;15652;16487 
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1. Тетяна на свій день народження пригостила 7 подружок короб-

кою цукерок. При цьому виявилося, що будь-які 2 подружки взяли рі-

зну кількість цукерок. Яка найменша кількість цукерок могла бути в 

коробці, якщо Таня цукерки не їла? 

2. Перед вами три скриньки. На першій скриньці напис «Моне-

ти», на другій – «Монети не в першій скриньці», на третій - «Камені». 

В одній зі скриньок монети, в інших камені. Тільки на одній скриньці 

напис вірний. В якій скриньці монети? 

3. Чи можна даний квадрат розрізати на 6 менших квадратів? На 

10 менших квадратів? На 13 менших квадратів? (Квадрати не 

обов’язково повинні бути рівними). 

4. Надійка спекла пиріжки з малиною, чорницею і полуницею. 

Пиріжків з малиною вийшла половина від загальної кількості пиріж-

ків; пиріжків з чорницею – на 14 менше, ніж пиріжків з малиною. А 

пиріжків з полуницею вийшло в два рази менше, ніж пиріжків з ма-

линою і чорницею разом. Скільки пиріжків кожного виду спекла На-

дійка? 

5. Задача листоноші Пєчкіна: «За день я відніс у різні будинки 

5 телеграм на дев’ятий поверх, 9 телеграм на сьомий поверх і 7 на 

п’ятий поверх. На який поверх піднявся б я за день, якщо б мені не 

довелося кожного разу спускатися вниз?». 

7 клас 

0. Яке з чисел є розв’язком рівняння 3 4 1у     

А. 5/3     Б. 4/3     В. 1      Г. 3/5 

1. Миколка і Петрик задумали по цілому числу. Миколка знай-

шов їхню різницю, а Петрик їхній добуток. Потім вони разом вираху-

вали добуток отриманих чисел. Чи могли вони одержати число 

20202021? 

2. Представте число 100 у вигляді суми чотирьох доданків, які за-

довольняли б наступним умовам: якщо від першого доданка відняти 

4, до другого додати 4, третій помножити на 4, а четвертий розділити 

на 4, то завжди вийде одне і те ж число. 
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3. Знайдіть площу прямокутника, 

складеного з квадратів (див. рис.), якщо 

його периметр 34 см. 

4. На дошці записані числа 3, 6, 9, 12. 

Дозволяється з суми будь-яких двох з 

них, відняти третє і записати нове число 

на дошці. Чи можна через якусь кількість таких операцій отримати 

число 2021? (Відповідь обґрунтуйте). 

5. Три понеділка місяця припали на парні числа. Яким днем тиж-

ня було 19 число цього місяця? 

8 клас 

0. Обчислити 
50   

А. 5    Б. 1     В. 0    Г. не можливо підрахувати 

1. В десятковому записі натурального числа N містяться тільки 

2021 одиниць, 2021 двійок, 2021 рійок і 2021 четвірок. Чи може число 

N+4 бути простим? 

2. Спортсмен пробіг з А в В зі швидкістю 4 метри за секунду, і ві-

дразу ж повернувся назад. Знайдіть відстань між А і В, якщо назад він 

біг зі швидкістю 3 метри за секунду, а на 

весь шлях туди і назад він витратив 7 хви-

лин. 

3. У 2021 році вік Катрусі буде дорів-

нювати сумі цифр її року народження. В 

якому році народилася Катруся? 

4. Дану фігуру розрізати на три частини 

і скласти з них квадрат. 

5. У фальшивомонетника є 100 зовні 

однакових монет, серед яких 2 фальшиві. 

Всі справжні монети важать однаково, а ко-

жна з фальшивих монет на 1 грам легше кожної справжньої. Як за 

допомогою двох зважувань на чашкових вагах без гир відібрати 

25 справжніх монет? 
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9 клас 

0. Якщо кут А паралелограма АВСD дорівнює 40°, то кут D дорі-

внює ... 

А. 40°      Б. 140°      В. 160°       Г. 110° 

1. По дорозі між Сонячним і Квітковим містом є 3 заправки. 

Прилад, встановлений на таксі Незнайки, завжди показує суму відс-

таней від таксі до кожної із заправок. У Сонячному місті прилад по-

казав 680 км, в Квітковому місті – 850 км. Знайдіть відстань між Со-

нячним і Квітковим містом. 

2. У квадраті, сторона якого дорівнює 44 одиниці, задані 2021 то-

чок. Доведіть, що знайдуться дві точки, відстань між якими менше  

2-х одиниць. 

3. У прямокутному трикутнику проведена висота, яка розбиває 

його на два менші трикутники. Знайти сторони даного трикутника, 

якщо радіуси кіл, вписаних в ці трикутники 3 і 4 см. 

 

2021 

 

4. Арбелос. Відрізок хорди довжиною 2021 перпендикулярний 

основам трьох напівкіл і лежить на спільній дотичній до маленьких 

кіл. Знайдіть площу зафарбованої фігури. (Арбелос (грец. Άρβυλος – 

шевський ніж – плоска геометрична фігура, утворена великим півко-

лом, з якого вирізані два менших, діаметри яких лежать на діаметрі 

великого і розбивають його на дві частини). 

5.Чи можна в дев’яти клітинках магічного квадрату розмірами 3 

на 3 вписати різні натуральні числа так, щоб суми чисел по три в ко-

жному рядку, в кожному стовпчику і на двох діагоналях дорівнювали 

по 2021? Відповідь обґрунтуйте. 
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10 клас 

0. Графіком якої з наведених функцій є парабола? 

А. у = 6х – 7      Б. у = х3 + 3х – 5       

В.  у = 6 ⁄ х         Г. у = - 6х2 + 5х – 6 

1. Є набір з 20 кругів та 45 трикутників. Два однакових предмета 

з набору можна замінити одним кругом, а два 

різних трикутником. Чи може після кількох та-

ких замін залишитися один круг? 

2. Розв’яжіть систему рівнянь: 

2 2 2

18,

108.

x y z

x y z

  


  
 

3. Середини сторін квадрата з’єднані з його 

вершинами, в маленький квадратик вписано ко-

ло. Яка частина великого круга зафарбована?  

4. Чи можна збільшену шахову дошку, розмірами 10 

на 10 клітин, покрити куточками зазначеного виду, кожен 

з яких складається з чотирьох клітинок. 

5. На столі стоять 22021 склянок з водою. В різних склянках різна 

кількість води. Дозволяється за одну операцію взяти будь які дві 

склянки і зрівняти в них кількість води, переливши частину води з 

однієї склянки до іншої. Чи можна за допомогою таких операцій зро-

бити так, щоб у всіх склянках було порівну води? 

11 клас 

0. Площа поверхні дитячого кубика становить 24 см. Чому дорів-

нює площа однієї грані кубика? 

А. 4 см
2
     Б. 12 см

2
;    В. 8 см

2
    Г. 6 см

2
 

1. Розв’яжіть рівняння: 6 2 32x x  .  

2. Чому дорівнює n, якщо 
3 1

3 1
tg

n

 



. 

3. Кожна сторона квадрата розділена на три 

рівні частини. Проведено відрізки і вписані ко-

ла, як показано на рисунку. Яка частина вели-
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кого круга зафарбована? 

4. Чотирьом мотоциклістам потрібно доставити пакет з одного 

місця в інше за 250 км. Встановіть, чи зможуть вони це зробити, якщо 

повного бака палива вистачає мотоциклу на 120 км шляху, враховую-

чи, що отримати паливо в дорозі не можна, можна тільки злити пали-

во з бака одного мотоцикла в бак іншого. 

5. Двоє грають в наступну гру. Є три купки каменів: у першій – 

50, у другій – 60, у третій – 70. Хід полягає в розбитті будь-якої (одні-

єї) купки, що складається більш ніж з одного каменю, на дві менші 

купки. Виграє той, після чийого ходу у всіх купках буде по одному 

каменю. Кожен гравець прагне до перемоги і намагається грати най-

кращим чином. Хто переможе в цій грі? Відповідь поясніть. 
 

ІІІ (обласний) етап учнівської олімпіади з математики було про-

ведено 23 січня 2022 року. Учасниками його стали учні закладів зага-

льної середньої освіти області та міста. Завдання для цієї олімпіади 

готують провідні вчені-математики країни та надсилають о 9-й ранку 

в день проведення олімпіади. 

Традиційно відкриття і робота олімпіади відбувалися в стінах 

Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлин-

ського на механіко-математичному факультеті. 

Інформацію про результати олімпіади розміщено на сайті МОІ 

ППО (http://www.moippo.mk.ua) у розділах «Новини» та «Олімпіади». 

Результати олімпіади засвідчили наявність ефективної роботи з 

обдарованими дітьми та відповідального ставлення при підготовці 

учнів до участі в олімпіадах у місті Миколаєві та Миколаївській об-

ласті. 

Список використаних джерел 
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Людмила Рєзнікова, 

Ірина Манькусь 

STEM-ПРОЄКТИ  

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИКА І КОНСТРУКТОРА 

Одним з пріоритетів розвитку сучасної системи освіти є впрова-

дження STEM технологій, які розширюють можливості здобувачів 

освіти щодо якісного формування компетентностей, сприяють фор-

муванню інтелектуальних здібностей, посилюють мотивацію до нав-

чання, створюють сприятливі умови для пізнавальної діяльності. 

Освітній процес сьогодні повинен бути орієнтований на особис-

тість учня і враховувати його індивідуальні здібності. 

Успіх у свідомому опануванні шкільної програми залежить від 

творчої активності учня під час освітнього процесу, вміння доказово 

міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися із вчите-

лем. 

Сучасний, креативний педагог пробуджує в учнів мотивацію до 

пізнання, розвиває та підтримує її під час освітнього процесу. Щоб 

навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а ви-

кликати в неї творчу активність, пізнавальну чи практичну. У тради-

ційній практиці навчання більшу частину уроку вчитель пояснює, 

ілюструє, запитує, пропонує завдання за зразком і дуже мало часу 

відводить на активну самоосвітню діяльність учнів. Проблемні, до-

слідницькі та практичні методи використовуються не системно і час-

то без врахування пізнавальних мотивів здобувачів освіти. Звідси 

слабкий розвиток самостійного мислення учнів, невміння вибирати 

ефективні прийоми роботи з об’єктами пізнання та підручником. Од-

ним з ефективних шляхів подолання зазначених недоліків на нашу 

думку є використання в освітньому процесі STEM-проєктів. Сутність 

яких полягає у стимулюванні інтересу учнів до самоосвітньої пізна-

вальної діяльності та у набутті компетентностей, необхідних для ви-

рішення майбутніх життєвих задач.  
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Головним елементом впровадження STEM-проєктів є процес 

проєктування учнівського пошуку – від моделювання тренувальних 

вмінь щодо постановки навчальної проблеми та її дослідження, до 

конструювання й визначення оптимальних шляхів її розв’язання у ви-

гляді проекту та освітнього продукту, який є результатом його реалі-

зації. Окремим видом діяльності під час реалізації STEM-проєкту в 

ході освітнього процесу може бути робота учнів над створенням са-

моробного обладнання за допомогою якого можливо відтворити при-

родні процеси, явища, технічні винаходи та ін. 

Виготовлення саморобних приладів на сьогоднішній день є акту-

альним для багатьох шкіл, адже для постановки більшості фізичних 

дослідів у школах використовується стандартне устаткування кабіне-

ту фізики. Останнім часом це устаткування поповнюється і оновлю-

ється. Але проблема комплектування фізичних кабінетів освітніх за-

кладів залишається актуальною. Неможливо досконало пояснити уч-

ням те чи інше явище без наочного експерименту, адже вся «магія» 

уроку фізики полягає у демонстрації. Кожен вчитель вирішує про-

блему самотужки. Неможливо переоцінити роль комп’ютера та інте-

рактивних технологій. Сучасний педагог повинен володіти основами 

інформаційно-комунікаційних технологій, уміти працювати з педаго-

гічними програмними засобами, користуватися Інтернетом. На допо-

могу вчителям зараз випускається безліч програмних продуктів, ре-

комендованих Міністерством. Використовують вчителі й власні роз-

робки, наприклад: презентації, відеоматеріали. Сьогодні у кожного 

педагога є можливість продемонструвати фізичні експерименти у ві-

део-форматі, це є швидким рішенням проблеми, але для якісного за-

своєння матеріалу та формування предметних компетентностей цього 

недостатньо. 

Згадаємо слова китайського філософа-просвітника Конфуція, ска-

зані понад 2400 років тому: 

«Те, що я чую, я забуваю, 

Те, що я бачу, я пам’ятаю , 

Те, що я роблю, я розумію.» 

 



 22 

Ці три прості твердження, як аксіоми, обґрунтовують необхід-

ність впровадження STEM-проєктів як інструмента, що об’єднує тео-

рію та практику. 

Аналізуючи сучасні педагогічні підходи щодо організації освіт-

нього процесу, зокрема STEM-орієнтований, слід зазначити що метод 

проєктів є універсальним і найбільш інтегрованим. Основна цінність 

STEM-проєктів полягає в орієнтації учнів на створення певного мате-

ріального або інтелектуального продукту, що сприяє більш глибоко-

му розумінню природних процесів явищ сучасних технічних рішень. 

На шляху до мети школярі мають актуалізувати або здобути нові не-

обхідні знання, радитись з учителем і між собою, здійснювати індиві-

дуально чи в групах пізнавальну, дослідницьку, конструкторську та 

інші види діяльності. Працюючи над STEM-проєктами, здобувачі на-

бувають компетентностей, які за дидактичним значенням виходять за 

межі окремого навчального предмету, а за своїм особистісним сенсом 

– за межі звичного шкільного середовища, пов’язуючи учня з реаль-

ними соціальними проблемами. 

У процесі проєктної діяльності школярі оволодівають певними 

компетенціями, спрямованими на визначення способів діяльності, об-

рання для себе практичного виду діяльності, оволодіння практичною 

діяльністю, оцінювання результатів цієї діяльності. 

Плюсами проєктної діяльності є набуття вихованцями таких ком-

петенцій: 

• планування своєї роботи; 

• використання багатьох джерел інформації; 

• самостійний відбір й накопичення матеріалу; 

• аналізування, зіставлення фактів; 

• аргументування думок; 

• прийняття рішень; 

• встановлення контактів; 

• створення кінцевого продукту (прилад, фільм, журнал, проєкт, 

сценарій); 

• презентації створеного перед аудиторією; 

• оцінювання себе і команди. 
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Компетентнісний та STEM-орієнтовані підходи здійснення освіт-

ньої діяльності: 

• формують проєктне творче мислення, поєднуючи різні види ді-

яльності; 

• передбачають методи активного навчання, забезпечуючи пов-

ноцінний зв’язок теорії з практикою; 

• визначають способи «живої» діяльності, виступаючи механіз-

мом впровадження особистісно-орієнтованих технологій; 

• забезпечують адекватну реакцію освіти на зміни соціокультур-

ного та інформаційно-технологічного середовища; 

• розглядають важливі аспекти соціального проєктування як од-

ного з важливих напрямів життєвої практики здобувачів; 

• забезпечують технологію розв’язання завдань: від постановки 

мети – до кінцевого результату. 

Отже, метод STEM-проєктів без сумніву спрямований на плекан-

ня особистості як творця і проєктувальника свого життя. 

Технологія проєктів на основі саморобного обладнання – це вид 

діяльності, який є цікавим та захоплюючим не тільки для здобувачів, 

але і для педагога. Учні бувають дуже оригінальними у вирішенні де-

яких проблем, чим стимулюють до нових ідей як себе, так і вчителя. 

Робота над STEM-проєктом – процес досить складний. Найскла-

дніше для вчителя – це зберігати роль незалежного консультанта. 

Змінюється і роль учнів у навчанні: вони виступають активними уча-

сниками процесу. Успіх роботи над проєктом багато в чому залежить 

від грамотного планування та організації діяльності учнів і вчителя в 

їх тісній співпраці. Щоб досягти максимальної ефективності проєкт-

ної діяльності, необхідно чітко спланувати всі етапи виконання проє-

кту. 

Одним з основних і перших кроків створення проєкту являється 

вибір його тематики. Існує багато факторів, які необхідно врахувати 

під час цього вибору: 

• ціннісні орієнтації здобувачів освіти; 

• рівень знань учнів класу; 
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• матеріальне забезпечення шкільного кабінету та закладу в ці-

лому; 

• зв’язок теми з навчальною програмою; 

• актуальність тематики; 

• зацікавленість учнів тематикою проєкту. 

Виходячи з теми проєкту, обирається прилад, який відповідає 

вищевказаним умовам. Наприклад на тему «Електричні явища в при-

роді» можна створити два прилади, які виконують одну і ту ж функ-

цію: електрофорна машина і високовольтний підсилювач.  

В основному проєкт пропонується вчителем з урахуванням нав-

чальної ситуації з предмета, але тематика проєктів та способи їх реа-

лізації можуть пропонуватися і самими учнями, орієнтуючись на свої 

уподобання та пізнавальні, творчі і прикладні здібності. 

Далі наведемо приклади можливих тем проєктів за навчальною 

програмою з фізики та деякі приклади саморобного обладнання яке 

можна виготовити або використати в рамках реалізації цих проєктів. 

 

Таблиця. Приклади саморобного обладнання,  

яке можна виготовити або використати 

Основні розділи  

фізики 

Теми  

навчальних проєктів 

Приклади саморобних 

приладів 

 За програмою 8-9 класу 

Теплові явища. Теплові 

машини і механізми 

 

Енергія в житті людини. 

Теплоенергетика. Екологіч-

ні проблеми теплоенергети-

ки та теплокористування. 

Відновлювальні джерела 

енергії та їх застосування. 

Енергозбережувальні тех-

нології. Використання енер-

гії людиною та охорона 

природи. 

Вітровий генератор 

Електричні явища. Еле-

ктричний струм 

Електричні явища в приро-

ді. Електрика в житті люди-

ни. Сучасні джерела елект-

Електрофорна машина 

на основі електричного 

двигуна. 
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ричного струму. Сучасні 

побутові та промислові еле-

ктричні прилади. 

Генератор високоволь-

тний. 

Електромагнітні явища Магнітні матеріали та їх ви-

користання 

Компас 

Світлові явища Оптичні прилади та їх за-

стосування. Складання най-

простішого оптичного при-

ладу. 

Камера-обскура, 

перископ, дисперсійна 

призма 

Механічні та електро-

магнітні хвилі 

Звуки в житті людини. За-

стосування інфразвуку та 

ультразвуків у науці і тех-

ніці. 

Розвиток уявлень про елек-

тромагнітну природу світла. 

Ультразвуковий паяль-

ник, прилад для зобра-

ження фігур Хладні 

Фізика атома і атомно-

го ядра. Фізичні основи 

атомної енергетики 

Фізичні основи радіоеколо-

гії. Складання радіаційної 

карти регіону. 

Камера Вільсона 

За програмою 10-11 класу 

Динаміка Штучні супутники Землі. 

Розвиток космонавтики. 

Реактивний рух в природі й 

техніці 

Водяна ракета, 

реактивний візок 

Термодинаміка і моле-

кулярна фізика 

Рідкі кристали та їхні влас-

тивості. Полімери: їх влас-

тивості і застосування. 

Прилад для вимірюван-

ня теплопровідності 

полімерів 

Електродинаміка, елек-

тричне поле та струм. 

Вплив електричного поля 

на живі організми. 

Напівпровідникові прилади 

та їх застосування. 

Прилад для створення 

електричного поля 

Коливання та хвилі Електромагнітні хвилі в 

природі і техніці. 

Пристрій для вимірю-

вання сили електромаг-

нітних хвиль побутових 

приладів 

Хвильова і квантова 

оптика 

Квантові генератори та їх 

застосування. 

Саморобний лазер  
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У програмах академічного і профільного рівнів не вказані теми 

навчальних проєктів, що надає право учителю організовувати і впро-

ваджувати цей вид роботи на свій розсуд. 

Роботу над створенням саморобних приладів можна умовно поді-

лити на три види:  

• Розробка, створення та удосконалення відомих приладів на ос-

нові елементної бази побутової техніки. 

• Розробка та створення приладів на новій матеріально-технічній 

базі. 

• Розробка нових приладів з використанням нових методів та 

підходів. 

При першому підході розробляється та створюється відомий в фі-

зичному кабінеті прилад, але на базі побутових приладів, або їх ком-

плектуючих деталей. Робота зводиться до пошуку інформації, розро-

бки приладу на основі відомих конструкційних рішень, які не вико-

ристовувались в аналогічних приладах та виготовлення самого при-

ладу. Цим самим ми створюємо більш сучасний, зручніший та надій-

ніший прилад, який доповнить фізичний кабінет або замінить старий 

аналог. Таким чином виконавці проєкту не тільки грамотно викорис-

товують прилад, а й краще розуміють суть фізичних процесів. 

У кожному фізичному кабінеті є такий прилад як електрофорна 

машина. Це демонстраційний допоміжний прилад при вивченні теми 

«Електрика» з використанням явища електростатичної індукції. При-

лад генерує електричний заряд досить високої напруги. Винайдена в 

1865 році, електрофорна машина до цих пір використовується для 

демонстрацій, не зазнавши практично ніяких змін.  

Кожен, хто користувався електрофорною машиною, знає, що це 

досить ненадійний прилад, працює нестабільно, особливо у вологу 

погоду. До того ж, це механічний прилад, що ще знижує його надій-

ність. Але ми живемо в ХХІ ст., і сучасна науково-технічна база до-

зволяє виготовити значно надійніший і простіший прилад. Тому мож-

ливо виготовити електронний аналог електрофорної машини – висо-

ковольтний генератор.  
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Схему можна знайти в інтернеті, а деталі взяти зі старих телеві-

зорів або придбати в магазині радіодеталей.  

Схема проста і представляє собою блок-генератор на високоволь-

тному транзисторі  

Постійна напруга 12 В від джерела живлення подається на гене-

ратор, який перетворює постійну напругу в високочастотні коливан-

ня. Без високовольтної котушки і помножувача можна використову-

вати там, де потрібна висока напруга з частотою в десятки Гц, напри-

клад, для живлення ламп денного світла, або для перевірки подібних 

ламп. Для отримання більш високої змінної напруги використовують 

високовольтну котушку. Але, щоб отримати аналог електрофорної 

машини, цього не досить. Тому потрібно використати високовольт-

ний помножувач УН9-27, генератор Кокрофта-Уолтона. В результаті 

отримаємо на виході постійну напругу, в кілька десятків тисяч вольт. 

.  

Рис. 1. Схема високовольтного підсилювача 

на основі високовольтного помножувача УН9-27 

 

Виготовлений таким чином прилад цілком замінює електрофорну 

машину, надійний у роботі, не містить дефіцитних деталей і виконує 

більш широкі функції. Так прилад можна додатково використати для 

демонстрації розряду в газах. 
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Слід пам’ятати, що прилад дає високу постійну напругу, тому не-

обхідно дотримуватись правил техніки безпеки, а після дослідів 

обов’язково розряджати. Також прилад не бажано використовувати 

поряд з електронною технікою.  

Прилад монтується на ізоляційній підставці. Розміри залежать від 

конкретних деталей. Для виготовлення можна використати транзис-

тор КТ838А, опір 3,9 кОм, високовольтний трансформатор ТВС-

110ЛА від лампового чорно-білого телевізора, помножувач УН9-27 

від напівпровідникового кольорового телевізора.  

На рис. 2 і рис. 3 показано, як за допомогою цього приладу ми 

демонструємо взаємодію стрічок «султанів». 

 
Рис.2. Зібраний за схемою високовольтний підсилювач 

 
Рис. 3. Робота високовольтного підсилювача 
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При розробці приладів на основі другого підходу використову-

ються нові шляхи вирішення поставленої задачі. Розглянемо прилад 

для встановлення виду матеріалу за його провідністю. 

Сам по собі прилад дуже простий, але в ньому використані не-

стандартні методи вирішення проблеми. Прилад дає можливість ви-

значити, до якого класу віднести речовину: провідники, напівпровід-

ники чи діелектрики. Необхідність виготовлення такого приладу ви-

никла через те, що у фізичних кабінетах приладів такого типу немає, 

тому відповідні теми шкільного курсу вивчаються теоретично. 

Звичайно, всі ці матеріали можна класифікувати за питомим опо-

ром. Але це дуже широкий діапазон, до того ж, чіткої межі немає. Та-

кож в наших умовах неможливо виміряти питомий опір, якщо зразок 

має не форму довгого дроту, а якусь іншу. Потрібно враховувати і те, 

що існують провідники з досить високим питомим опором, а напівп-

ровідники з домішками не погано проводять струм. 

Тому можна використати іншу властивість в провідниках, де зав-

жди, за будь-яких умов є достатня кількість носіїв заряду. Нагрівання 

провідника не покращує його провідність, а навпаки, знижує. Теплові 

коливання кристалічної решітки заважають руху зарядів. У той же 

час зниження температури провідність покращує. На цьому ґрунту-

ється явище надпровідності. Електричні лампи розжарення в більшо-

сті випадків перегорають в момент ввімкнення, коли нитка розжарен-

ня ще холодна, має невеликий опір, а отже, через неї проходить в мо-

мент ввімкнення великий струм, доки з підвищенням температури не 

збільшиться її опір. Напівпровідники ж ведуть себе зовсім інакше. У 

них невелика кількість носіїв електричного заряду, тому нагрівання 

призводить до покращення провідності. Діелектрики ж не проводять 

струм ні за яких умов, навіть якщо їх розплавити. 

Саме цю властивість і можна використати при виготовленні при-

ладу. Його будова досить проста (рис. 4). Він складається з панелі для 

закріплення зразка (кріплення повинно бути надійним, з хорошим ко-

нтактом, адже маємо справу з точними вимірюваннями), пристрою 

для нагрівання і цифрового омметра (потрібно саме такий, щоб зафік-

сувати досить незначні зміни). 
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Рис. 4. Прилад для визначення матеріалу за провідністю 

 

Порядок роботи з приладом. Закріплюємо зразок в клемах 

(рис. 5). Звичайно, в побутових умовах неможливо знайти чистий зра-

зок напівпровідника, тому можна взяти напівпровідниковий діод. Це 

хоч і неоднорідний провідник, але дану залежність можна продемон-

струвати і на ньому. Фіксуємо покази омметра і нагріваємо зразок. 

Прилад відразу фіксує зниження опору. Отже, ми маємо справу з на-

півпровідником. Потім, в якості зразка, беремо провідник. Щоб виго-

товлений прилад зафіксував хоч якийсь опір, беремо провідник з до-

сить високим опором, наприклад ніхром. Знову вимірюємо опір і на-

гріваємо зразок. Цього разу прилад показує хоч і незначне, але збіль-

шення опору.  

Таким чином, перед нами провідник. Аналогічний дослід прово-

димо з діелектриком. У цьому випадку спостерігаємо, що діелектрик 

не проводить струм, навіть при значному нагріванні. 

Іноді трапляється так, що простий прилад, ретельно виготовлений 

за відповідними розрахунками, не працює. Відтак доводиться глибоко 

вивчити не лише теорію, а й вплив зовнішніх та внутрішніх чинників 

на роботу приладу.  
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Рис. 5. Визначення залежності опору від температури матеріалу 

 

Розглянемо конкретний приклад на тему «квантові генератори», а 

саме лазер. Лазер – це прилад, який не завжди можливо знайти у шкі-

льному кабінеті фізики. За його відсутності стають неможливими де-

які демонстрації. Сьогодні є можливість придбати лазер або вигото-

вити його самотужки з учнями, що дає змогу викликати зацікавле-

ність учнів до навчання і зекономити кошти. 

Головним елементом лазера є лазерний світлодіод, який можна 

знайти у DVD приводі від комп’ютера або DVD-програвача. Потріб-

но зауважити те, що лазерні діоди небезпечні у недбалих руках, і так 

як вчитель відповідальний за здоров’я учнів, необхідно звернути ува-

гу на техніку безпеки під час використання лазера. Перш за все уни-

кати попадання концентрованого лазерного випромінювання в неза-

хищені очі. При роботі над приладом слід використовувати спеціаль-

ні окуляри.  

Далі обираємо схему для живлення лазера. Їх в інтернеті безліч. 

Самою простою і доступною в матеріальному плані являється схема 

вказана на рис.6. 
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Рис. 6 Проста схема живлення лазерного діода 

 

Тут використано один резистор на 2-5 Ом, конденсатори 100 пФ і 

2200 мкФ, також живлення 3,6 В, що може бути батареєю від телефо-

ну або трьома пальчиковими батарейками по 1,5 В. 

Наступна схема, зображена на рис.7, складніша, але більш надій-

на. 

 

 
Рис. 7. Схема живлення лазерного діода на базі мікросхеми LM317 
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В даній схемі використовується мікросхема LM317, драйвер під-

тримує постійний струм незалежно від живлення та температури. 

 

 
Рис. 8. Навісна спайка схеми 

 

Наступним етапом є виготовлення корпусу для схеми, де важли-

вими елементами є радіатор для тепловідводу від лазерного діода і 

лінза для фокусування променю.  

 

Рис. 9. Монтаж схеми у корпус 
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Один із варіантів застосування лазера на уроках фізики – це де-

монстрація простих оптичних систем. На саморобній дошці закріпле-

ні лінзи та дзеркала, за допомогою яких ми можемо продемонструва-

ти роботу таких простих оптичних систем: перископ, двовипукла лін-

за, двовгнута лінза, призма, дзеркало. 

 

 
Рис. 10. Демонстрація простих оптичних систем 

 

Специфіка завдань шкільного курсу спрямована на те, щоб засво-

їти наукові методи пізнання. Експеримент дає можливість оволодіти 

досвідом практичної діяльності, здобути факти та їх узагальнити на 

рівні уявлень, понять і законів. Одночасно він формує в учнів експе-

риментальні і дослідницькі навички і тому є найефективнішим засо-

бом, через який здійснюється STEM-орієнтований та компетентніс-

ний підходи до навчання фізики. Фізичні прилади виступають своєрі-

дним підсилювачем відчуттів, а демонстрації слугують інструментом 

переконливої мотивації навчального процесу. Навчальний експери-

мент не можна замінити показом відповідних роликів, 

комп’ютерними дослідами, кіно фрагментами. 

Сучасна програма з фізики визначає досить солідний перелік де-

монстрацій, які обов’язково необхідно провести в ході навчального 

процесу. В обладнаному за сучасними вимогами фізичному кабінеті 

це не створює особливих проблем для вчителя. Величезне бажання 
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демонструвати виразно суть фізичних явищ спонукає вчителя вигото-

вляти саморобні прилади. Якщо прилади виготовляти з учнями, то це 

додатково сприятиме розкриттю їхніх здібностей і талантів, технічної 

кмітливості та спостережливості. 

Виготовлення приладів вчителем і учнями сприяє подоланню 

найбільшої проблеми сучасного навчання – його абстрактності. Тобто 

знання, здобуті на уроках, не закріплюються практичним застосуван-

ням, проте використання саморобного обладнання наближає процес 

викладання фізики до сучасних потреб суспільства. Демонстраційний 

експеримент з використанням саморобних приладів та пристроїв пок-

ликаний допомагати у формуванні раціоналізаторських і винахідни-

цьких здібностей, а також професійної компетентності майбутньої 

соціально-успішної особистості. 

Учитель, який працює над виготовленням приладів, систематич-

но вдосконалює свою майстерність. Можна навіть сказати, що наяв-

ність саморобних приладів у фізичному кабінеті є одним із багатьох 

показників працездатності вчителя, і його учнів. 

Самоосвітня діяльність учнів в роботі над проєктами з викорис-

танням саморобного обладнання позитивно впливає на хід уроку. 

Особливістю є те, що на уроках учні беруть безпосередню участь у 

демонстраціях. А досвід, здобутий учнями самостійно, дозволяє їм 

доповнювати відповіді товаришів на уроці, наводити цікаві приклади 

або виконувати складні завдання та досліди. Вчитель, в свою чергу, 

може використовувати більш складні поняття з фізики для більш зро-

зумілого викладання матеріалу. 

Демонстраційний експеримент як метод навчання належить до 

ілюстративних методів. Головна дійова особа в демонстраційному 

експерименті – учитель, який не лише організовує навчальну роботу, 

але і проводить демонстрацію дослідів. Демонстраційний експери-

мент має суттєвий недолік – учні не працюють з приладами. Цей не-

долік допомагають усунути STEM- проєкти. Якщо залучити учнів до 

широкого моделювання, конструювання саморобних приладів, вони 

пізнають фізичний експеримент з середини.  
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З педагогічної точки зору демонстрація дослідів за допомогою 

саморобного обладнання є необхідною при розв’язанні низки специ-

фічних задач, а саме:  

• Для ілюстрації пояснень учителя. Практика свідчить, що ефек-

тивність засвоєння навчального матеріалу значно підвищується, якщо 

пояснення вчителя супроводжується демонстрацією дослідів із вико-

ристанням приладів, виготовлених самими учнями. В ході демонст-

рації із саморобним обладнанням учні знають принципи роботи при-

ладу, тому і краще розуміють фізичне явище створене цим приладом.  

• Для ілюстрації застосування вивчених фізичних явищ та теорій 

в техніці, технологіях та побуті. Демонстрація таких дослідів є необ-

хідною не лише для ілюстрації зв’язків фізики з технікою, а й для 

підготовки учнів до життя в умовах сучасного технізованого суспіль-

ства.  

• Для активізації пізнавального інтересу до фізичних явищ та те-

орій. Ефективний демонстраційний експеримент може бути своєрід-

ним поштовхом до активної пізнавальної діяльності учнів, особливо, 

якщо він носить проблемний характер. При виготовленні саморобно-

го обладнання учень знайомиться з фізичними закономірностями, за-

конами, явищами.  

• Для перевірки припущень, висунутих учнями в ході обгово-

рення навчальних проблем. За допомогою саморобного приладу мо-

жна самостійно перевірити, підтвердити або спростувати поставлену 

проблему. 

  



 37 

Олена Алексєєва, 

Роман Дінжос 

АНАЛІЗ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ  

ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ 

Полімерні композиційні матеріали (ПКМ), де у якості наповню-

вача використовується технічний вуглець (сажа), мають широке за-

стосування у окремих галузях теплоенергетичного комплексу. Осно-

вні переваги таких ПКМ – мала вага, стійкість до корозії, легкість об-

робки, дешевий наповнювач тощо. Виходячи з потреб виробництва 

значний інтерес представляє отримання ПКМ, з одного боку, з неве-

ликою теплопровідністю порівняно з чистою полімерною матрицею, 

а з іншого боку з покращеними функціональними характеристиками, 

які забезпечуються зменшенням розміру, а отже і зміншенням вмісту 

наповнювача. 

На сьогодні більшість виробів теплоенергетичного комплексу 

створюється на основі ПКМ, які містять мікророзмірні частинки (са-

жа, скловолокно, крейда тощо). Останнім часом у літературі 

з’явились роботи, в яких доповідається про створення ПКМ, які міс-

тять нанорозмірні наповнювачі. Використання нанонаповнювачів до-

зволяє створити ПКМ з таким же комплексом функціональних харак-

теристик, як і ПКМ з мікро розмірними частинками, але при меншо-

му вмісті наповнювача. 

Експеримент. Як полімерну матрицю для дослідження викорис-

товували промисловий поліетилен (ПЕ) та композити, які містили до 

2,5 мас.%. технічного вуглецю (ТВ) та до 5,0 мас.% терморозширено-

го графіту (ТРГ).  

Як наповнювачі використовували технічний вуглець та терморо-

зширений графіт, які мають однакову хімічну природу, але відрізня-

ються за розміром і геометрією. Частинки технічного вуглецю мають 

розмір 100-120 нм. Поверхня частинок володіє шорсткістю, за раху-

нок наповзань одного шару на інший. Питома поверхня 10-25 м²/г. 

Вуглецеві нанотрубки (виробник ВАТ «Спецмаш» (Україна)). Виго-
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товлені методом CVD з етилену [2] (англ. Chemical vapor deposition – 

хімічне парофазного осадження). Зміст мінеральних домішок складає 

~ 0,1%. Питома площа поверхні S ВНТ, визначена адсорбцією N2 ста-

новить 190 м2/г. Зовнішній діаметр ВНТ, визначений за допомогою 

методу малокутового розсіяння рентгенівських променів, становить 

20 нм, довжина (1 ÷ 5) мкм, товщина стінок ~ 5 нм. ТРГ характеризу-

ється малою товщиною пачок графенових шарів (20-70 нм) і великою 

кількістю пор розміром 2-5 нм, питомої поверхні (до 200 м2/г).  

Структура для безпосереднього дослідження ПКМ на основі поліе-

тилену та вуглецевих наповнювачів готували методом гарячого пресу-

вання. Попередньо, вихідні компоненти у порошкоподібному стані 

змішували протягом однієї години магнітним змішувачем. Теплопро-

відність досліджуваних зразків вимірювали використовуючи прилад 

ИТ-λ-400 (вимірювач теплопровідності), з удосконаленою коміркою 

(рис.1), згідно з методом, який представлено у роботі [9]. 

 
– датчики температури, 1 – нагрівач; 2 – нижня контактна пластина; 3 – верхня контак-

тна пластина; 4 – вимірювальний зразок. 

Рис. 1 – Схематичне креслення, що показує комірку 

для вимірювання теплопровідності. 

 

Результати експерименту. Згідно з літературними даними [1] для 

опису теоретичних уявлень про механізм теплопровідності викорис-

товують теорію ефективного середовища та теорію перколяції. 

Перенос тепла, з позицій фононної теорії, можна уявити як поши-

рення енергії за допомогою руху фронту пружної теплової хвилі, який 

поширюється зі швидкістю звуку. При цьому використовується, відо-

ма з кінетичної теорії газів, формула Дебая [15]: 
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1

3
звс l   , (1) 

де λ – коефіцієнт теплопровідності, с – питома теплоємність, ρ – гус-

тина, υзв – швидкість звуку у речовині, l  – середня довжина вільного 

пробігу фононів. 

Однак фононна модель теплопровідності (1) хоч і дає цілком при-

йнятне якісне пояснення поведінки більшості реальних тіл (поліме-

рів), але кількісно, вона не в змозі пояснити ні абсолютне значення λ, 

ні реальну її температурну залежність від низьких температур до тем-

ператур деструкції. 

Висновки фононній теорії в цілому прийнятні і для полімерів, од-

нак, необхідно враховувати їх специфіку, яка полягає, насамперед у: 

анізотропії всередині і міжмолекулярних взаємодіях; щільності упа-

ковки і спектрі упорядкування макромолекул; гнучкості молекуляр-

них ланцюгів і молекулярної рухливості; ступеня кристалічності; роз-

мірах кристалітів, сферолітів та інших структурних одиниць; дефект-

ності структури тощо. 

Для опису процесів теплопереносу в ПКМ необхідно знати зале-

жність ефективної теплопровідності наповненого полімеру від геоме-

трії, орієнтації, фізико-хімічних особливостей взаємодії, теплофізич-

них параметрів, концентрації та розподілення вхідних в композицію 

компонентів [17]. 

До класичної теорії провідності відноситься рівняння Максвелла, 

який розрахував поле системи, для ізотропного середовища, в яке 

вкраплені сторонні частинки сферичної форми. Відстань між частин-

ками передбачалося достатньо великим для того, щоб можна було 

знехтувати їх взаємодією. Отримана розрахункова формула має ви-

гляд [16]: 
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де λеф – ефективна теплопровідність гетерогенної системи; 1  – теп-

лопровідність безперервної фази; 2  – теплопровідність диспергова-

ної фази; υ – об’ємна концентрація диспергованої фази. 
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Представлені моделі ґрунтуються на адитивному вкладі частинок 

наповнювача, які хаотично розподілені у полімерній матриці. Однак 

експеримент показує, що істотну роль у процесі теплопереносу у 

ПКМ грають не тільки властивості і відносний вміст індивідуальних 

компонентів, але й: агрегація частинок наповнювача, що приводить, 

при досягненні концентрацією певного порогового значення, до вста-

новлення «провідних каналів», при цьому виникає різка зміна провід-

ності; зміна фізичних властивостей полімеру на межі розділу напов-

нювач-полімер, внаслідок взаємодії полімерної матриці з поверхнею 

частинок наповнювача; розпушення полімерної матриці, визначаль-

ним стає наявність у композиції третього компоненту – пор [3]. 

Рис. 2 – Залежність коефіцієнта теплопровідності 

полімерних композиційних матеріалів від процентного вмісту:  

технічного вуглецю – квадрати; вуглецевих нанотрубок – пусті кола. 

 

Процес утворення провідних каналів та наявність стрибкоподіб-

ної зміни провідності неоднорідних матеріалів з рівномірним розподі-

лом компонентів успішно описується за допомогою теорії перколяції 

[19]. 

Теорія перколяції розглядає випадковий розподіл провідного 

компонента в непровідному середовищі і дає концентраційну залеж-

ність ефективної теплопровідності (λеф) у вигляді [19]: 
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де 1  – теплопровідність полімерної матриці; 1  – об’ємна концентра-
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ція провідного середовища (наповнювача), с  – критична концентра-

ція провідного середовища (наповнювача), k – критичний індекс. 

Виміряна теплопровідність для композитів ПЕТВ та ПЕТРГ при 

50°С наведені на рис. 2. Спостерігається збільшення коефіцієнту теп-

лопровідності у діапазоні 0,8-1,8 мас. % (кола) та від 1,0 до 2,0 мас.% 

(квадрати). Для композиції ПЕТВ збільшення теплопровідності ста-

новило 0,11 Вт/мК, тоді як для композиту ПЕТРГ збільшення стано-

вило 0,25 Вт/мК. Результат, який був отриманий, щодо абсолютного 

збільшення значення теплопровідності є спів розмірним порівняно з 

іншими дослідженнями [14, 5, 6, 7, 23, 12, 11] де були використані ву-

глецеві нанотрубки, але наповнення їх становило до 4 мас. %. 

Для опису експериментальних даних були використані основні 

теоретичні моделі ефективного середовища для даних композицій [4, 

25, 24, 20]. Це модель Максвела (рів. 2) та модель Оделевського для 

хаотично розподілених частинок. Розрахункова формула для статис-

тистичної моделі: 
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де 1  та 2  – об’ємна концентрація компонентів; 1  і 2  – теплопро-

відність компонентів. 

На рис. 3 представлені результати відповідності експерименталь-

них та теоретичних даних. 

З даних проведеного дослідження чітко видно, що теорія ефекти-

вного середовища область концентрацій, коли частинки на відносно 

великих відстанях одна від одного. Обидві моделі ефективного сере-

довища чітко описують концентраційну поведінку полімерних ком-

позитних композитів. При подальшому збільшені наповнення, зна-

чення теплопровідності значно відрізняється від теоретичних уявлень 

ефективного середовища. Збільшення наповнення скоріш за все при-

водить до утворення провідних каналів, які значно підвищують теп-

лопровідність. З літературних даних [10] відомо, що коефіцієнт теп-

лопровідності для технічного вуглецю знаходиться в межах 

6 ~ 174 Вт/мК, а для технічного вуглецю 200 ~ 2500 Вт/мК. У двох 
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випадках теплопровідність поліетилену не на один порядок відрізня-

ється від теплопровідності наповнювачів, але при їх змішуванні знач-

ного підвищення коефіцієнта теплопровідності не відбувається. 

Рис. 3 – Залежність коефіцієнта теплопровідності ПКМ  

від процентного вмісту: а) технічного вуглецю; б) терморозширеного 

графіту. Квадрати – експеримент, кола – за теорією Максвела, кола 

(порожні) – модель Оделевского. 

 

Ефект різкої зміни теплопровідності присутній – це означає, що 

провідний кластер утворюється, не лише через прямий контакт, а й 

через деякий проміжок між частинками. Скоріш за все ця відстань бі-

льша за Дебаевську довжину – це означає, що механізм тунелювання 

електронів не працює. В момент змішування між частинками техніч-

ного вуглецю присутній поліетилен, а тому в місті зазначеного про-

міжку відбувається значна втрата провідності. Єдиний дієвий меха-

нізм, який залишається – це транспорт фононів, який відбувається у 

самій полімерній матриці поліетилену, але кількість теплоти, яка пе-

реноситься за одиницю часу фононами на порядки менша ніж тепло-

та, що переноситься електронами. 

Найкраще експериментальні дані були описані з точки зору теорії 

перколяції (протікання). Проаналізуємо експериментальні дані в 

рамках теорії перколяції (рів. 3). 

Результати відповідності представлені на рис. 4. В точці υ = υс 

спостерігається розрив другого роду. Тому теоретичний опис 

а         б 
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здійснювали до та після порогу перколяції. Було встановлено, що 

поріг перколяції для системи ПЕТВ – υс = 1,35 мас.%, а для системи 

ПЕТРГ – υс = 1,41 мас.%. Для обох систем поріг перколяції виявився 

майже однаковий. Це пов’язано зі схожистю геометрії та розмірів 

наповнювачів. 

 

 
Рис. 4 – Залежність коефіцієнта теплопровідності ПКМ від 

процентного вмісту: а) технічного вуглецю; б) терморозширений 

графіт. Пунктирна лінія – теорія перколяції. 

 

На рис. 5. Приведені експериментальні результати залежності пи-

томої теплоємності при постійному тиску (Ср) від вмісту ТРГ. З рису-

нка (рис. 5) видно, що ендотерми плавлення для чистого ПЕ та ком-

позитів на його основі майже однакові за формою. Це означає що 

значних теплових змін у процесі плавлення не спостерігається. 

Аналізуючи ступінь кристалічності композитів (рис. 6), отрима-

но, що при вмісті 1,5 мас.% спостерігається значна зміна кристаліч-

ності, це свідчить про утворення нескінченного кластеру частинок у 

межах від 1 до 1,5 мас.%. Утворення нескінченного кластеру части-

нок ТРГ супроводжується значними обмеженнями молекулярної рух-

ливості ламелей ПЕ. При кристалізації даних композитів створюють-

ся додаткові аморфні області, які утворюються внаслідок того, що 

ламелі ПЕ займають енергетично невигідні стани. Це корелює з да-

ними які отримані з теплопровідності (критичне значення з теорії 

перколяції υс = 1,41 мас.%)   
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У результаті проведеної роботи було досліджено 

теплопровідність систем на основі ПЕ/ТРГ та ПЕ/ТВ та 

проаналізовано їх використовуючи теорію ефективного середовища та 

теорію перколяції. Після досліджень теплопровідності було визначено 

поріг перколяції для даних систем, який становить 1,35% для системи 

ПЕТВ та 1,41% для системи ПЕТРГ. Наявність контактного опору 

пояснюється тим фактом, що теплопровідність систем ПЕТРГ та 

ПЕТВ після порогу перколяції значно нижча за теплопровідність ТРГ 

та ТВ у вільному стані. Також встановлено, що абсолютні значення 

теплопровідності після порогу перколяції для системи ПЕТРГ більше, 

ніж для системи ПЕТВ. 
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Маргарита Зайцева, 

Людмила Недбаєвська 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ:  

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

Наразі існують численні шкільні проблеми, які спостерігаються 

при навчанні учнів: низький рівень мотивації («Для чого мені це вчи-

ти?»), відсутність інтересу до предмету («Мені це не цікаво!»), слабкі 

знання, швидка стомлюваність на уроках тощо.  

Виникає питання, яким чином вирішити дані проблеми?  

На нашу думку, ці проблеми можна частково вирішити на основі 

використання у навчальному процесі освітніх технологій, які забезпе-

чать внутрішню мотивацію пізнавальної діяльності учнів, надійне за-

своєння навчальної програми та психологічний комфорт на уроці. 

При цьому ці технології дають можливість створити таке освітнє се-

редовище, в якому є умови для творчої самореалізації як учнів, так і 

вчителів.  

Однією із таких технологій є створення проблемних ситуацій, які 

пов’язані з аналізом перешкод та труднощів, і показують учням, що 

вони щось знають і, водночас, знають недостатньо. Така ситуація по-

винна і буде викликати «апетит» до її розв’язання. Тоді змістом нав-

чання на уроці стають способи творчої діяльності учня і ті освітні 

продукти, які він конструює.  

Сьогодні під проблемним навчанням розуміється така організація 

навчальних занять, яка передбачає створення під керівництвом вчи-

теля проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність з їх вирі-

шення, в результаті чого відбувається творче оволодіння знаннями, 

вміннями, навичками і розвиток розумових операцій. На уроках із за-

стосуванням технології проблемного навчання створюються умови 

для отримання учнями досвіду формування таких універсальних нав-

чальних дій, як: порівняння, зіставлення, узагальнення, аналогія, 

вміння встановлювати взаємозв’язки, моделювання. Крім того, в ході 

евристичного діалогу в учнів формуються вміння висувати гіпотезу.  
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Для уроків математики характерне створення проблемної ситуації з 

утрудненням, коли виникає протиріччя між необхідністю і неможли-

вістю виконати завдання, а також використання підвідного до теми 

діалогу і повідомлення теми з мотивуючим прийомом «яскрава пля-

ма», що забезпечує прийняття теми з учнями. Проблемна ситуація 

спеціально створюється вчителем шляхом застосування особливих 

методичних прийомів: 

* учитель підводить школярів до протиріччя і пропонує їм самим 

знайти спосіб його вирішення; 

* зіштовхує протиріччя практичної діяльності; 

* викладає різні точки зору на одне і те ж питання; 

* пропонує класу вивчення явищ з різних позицій; 

* спонукає учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки; 

* визначає проблемні теоретичні та практичні завдання; 

* ставить проблемні завдання. 

При використанні проблемних ситуацій на уроці необхідно вико-

нання деяких умов. 

Учитель повинен: 

* вміти створювати проблемні ситуації і управляти цим проце-

сом; 

* формулювати виниклу проблемну ситуацію шляхом вказівки 

учням на причини невиконання поставленого практичного навчаль-

ного завдання або неможливості пояснити їм ті чи інші продемон-

стровані факти. 

Учні при проблемній ситуації повинні вміти: 

* зробити нове «відкриття» при вивченні нового матеріалу; 

* використовувати свої знання в нових ситуаціях; 

* проявляти активну пошукову діяльність. 

При застосуванні технології проблемного навчання важливо, щоб 

були добре розвинені в учнів нижче перераховані здібності. 

1. Рефлексувати (аналіз виконаного завдання, вміння знайти по-

милку і вирішити проблему); 

2. Цілепокладати (ставити і утримувати цілі); 

3. Моделювати (вміння скласти схему, модель); 



 49 

4. Планувати (вміння складати план своєї діяльності); 

5. Комунікативна здатність. 

Відзначимо, що при підготовці проблемного уроку вчителю не-

обхідно чітко прописати послідовність дій, як вчителя, так і учня. 

Наведемо приклад проблемної ситуації. 

Тема: «Порівняння додатних і від’ємних чисел», 6 клас (про-

блемна ситуація з ускладненням, що веде до діалогу). 

На уроці дається завдання порівняти числа (порівняння чисел 

другого стовпчика викликає утруднення).  

Порівняй числа: 

а) б) 

1 і 2 -1 і – 3 

3 і 3,5 - 0,5 і 0 

0,25 і 0,5 -1 і 2 

Питання: 

1. Ви змогли вирішити завдання? 

2. Що не виходить? 

3. Чим це завдання не схоже на попереднє? 

4. Яке виникає питання? 

5. Яка ж тема нашого уроку? 

Учні сформулювали тему уроку «Порівняння додатних і 

від’ємних чисел». Знову повертаємося до порівняння додатних чисел. 

Учні відзначають парами на координатній прямій числа: 1 і 2; 3 і 3,5; 

0, 25 і 0,5. 

Задається питання: як розташовуються числа кожної пари на 

координатній прямій? (Більше число завжди розташоване правіше). 

На координатній прямій учні відзначають інші пари чисел: -1 і -3; 

- 0,5 і 0; -1 і 2. Використовують зазначене правило. 

Далі проводиться робота в групі. Пропонується порівняти числа  

-115 і -397. Це завдання викликає утруднення, тому що в зошиті такі 

числа відзначити не можна і відразу виникає питання знаходження 

іншого способу порівняння. 
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Завдання: 

1) Використовуючи інший малюнок з координатною прямою ви-

пишіть всі від’ємні числа в порядку зростання (відповідь: -3; -1; -0,5); 

2) Знайдіть модулі цих чисел (відповідь: |-3| = 3; |-1| = 1; |-0,5| = 

0,5). 

3) Запишіть модулі цих чисел у порядку зростання. (Відповідь: 

0,5; 1; 3). 

4) Що цікавого в розташуванні чисел і їх модулів ви помітили? 

(Відповідь: чим більше від’ємне число, тим менше модуль). 

5) Як же порівняти числа -115 і -397?  

(Відповідь: порівняти по модулю. 

|-115| = 115; 

|-397| = 397; 

115<397; 

-115>-397) 

Висновок: більше те від’ємне число, у якого модуль менше. Далі 

встановлюється закономірність, що додатні числа розташовані право-

руч від нуля, а від’ємні – зліва від нуля. Замінивши в цьому форму-

люванні кілька слів виходить нове правило: додатні числа більше ну-

ля, а від’ємні менше нуля.    

(1>0; 2>0; 1>0; -3<0; -1<0; -1<0; ) 

Висновок: додатнє число завжди більше від’ємного.  

(2>-3; 0,25>-1) 

Правило в загальному вигляді: 

с < 0, якщо c – від’ємне. 

р > 0, якщо p – додатнє. 

При вивченні теми додавання дробів з різними знаменниками в 

6 класі в усний рахунок, що складається з прикладів на додавання і 

віднімання дробів з однаковими знаменниками, можна включити 

приклад, де знаменники різні. Відразу створюється проблема, з якої 

виходять учні, аналізуючи і порівнюючи, чим схожі дроби, чим відрі-

зняються один від одного. Спільно виходять з проблемної ситуації. 
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Приклад: 

а) 27/13 + 7/13; 

б) 4/7 + 2/7; 

в) 23/40 + 16/40; 

г) 2/15 + 4/5. 

Учні починають міркувати, що вміють складати тільки дроби з 

однаковими знаменниками. Вони приходять до думки, що необхідно 

зробити знаменники однаковими, а цей матеріал вивчався раніше, і у 

дітей достатньо знань впоратися з цим завданням. Проблема виявля-

ється вирішеною, і виводиться нове правило – нове відкриття. 

Були наведені приклади проблемних завдань: 

1) Тема «Ділення і дроби». Щоб знайти корінь рівняння виду  

ax = b, треба b розділити на a. Якщо b не ділиться на a, то рівняння не 

має натуральних коренів. Як пояснити той факт, що рівняння 5x = 1 

має корінь? 

2) Тема «Відсотки». У конкурсі брали участь два класи. З 5а кла-

су – 50% учнів, а з 5б – 40% учнів. 

При підрахунку виявилося, що кількість учасників з кожного 

класу однакова. Чому? 

3) Тема «Ділення звичайних дробів». Постановка проблеми.  

х = 2/7:1/7. (Учні ще не вміють виконувати ділення звичайних дробів і 

разом з учителем визначають тему уроку і ставлять перед собою за-

вдання уроку). 

Використання проблемного методу навчання дозволяє отримати 

хороші результати: учні більш грамотно і чітко формулюють питан-

ня, беруть участь в обговоренні, мають бажання висловлювати і відс-

тоювати свою точку зору, розвиваються логічне мислення, пам’ять, 

вміння самостійно працювати, самоконтроль, активізується розумова 

і пізнавальна діяльність учнів на уроці. 

Вважаємо за доцільне вирішення проблем здійснювати у спів-

праці, тобто широко використовувати групову форму роботи. Прави-

льно організована співпраця дає хороші результати в навчально-

виховному процесі. Зростають і обсяг засвоюваного матеріалу, і гли-
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бина його розуміння, не залишається учнів, які не працюють на уроці, 

учні комфортніше почувають себе в школі. 

Відтак і перед вчителем, якщо він хоче як освітній результат 

отримати сформовану компетентність учнів, постає завдання не при-

мушувати, а мотивувати їх до навчальної діяльності, формувати пот-

ребу у виконанні навчальних завдань, сприяти отриманню досвіду 

творчої діяльності та емоційного ставлення до знань і до процесу їх 

отримання.  
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Людмила Рєзнікова,  

Людмила Недбаєвська 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ  

«ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ» В 9 КЛАСІ НУШ 

Вивчення теми “Електромагнітне поле” й електромагнітні хвилі 

має велике значення для формування сучасних уявлень про будову 

матерії у Всесвіті. Як відомо, існує два види матерії – речовина і по-

ле. Із речовини складаються всі тіла у природі, а поле – це така форма 

матерії, засобами якої здійснюються будь-які взаємодії між усіма ті-

лами природи. Але у мікросвіті різниця між речовиною і полем ще-

зає, що, до речі, підтверджує той факт, що матерія єдина і різні види 

матерії можуть перетворюватися один в інший. Матерія знаходиться 

в безперервному русі, однією з форм якої є електромагнетизм. 

У великому розмаїті електричних і магнітних явищ та форм руху 

матерії учні зможуть розібратися, якщо знайомляться з теорією, що 

лежить в основі пояснення цих явищ. Такою теорією є теорія елект-

ромагнітного поля Максвелла, яка називається електродинаміка. 

У курсі фізики дев'ятого класу під час вивчення теми “Електрич-

не поле й електромагнітні хвилі” маємо можливість узагальнити і си-

стематизувати уявлення про електромагнітне поле, його матеріаль-

ність, наявність у нього енергії, кінцевої швидкості його поширення 

(передачі взаємодії), тобто існування принципу близькодії. Ці ідеї 

Максвелла і складають зміст класичної електродинаміки. 

У цьому полягає пізнавальне значення теми. Крім того, вивчення 

цієї теми знайомить учнів з сучасними методами дослідження у при-

родничих науках, з фундаментальними проблемами сучасної фізики і 

з її досягненнями. На основі знань з електродинаміки базується су-

часна техніка: радіозв’язок, радіолокація, бездротові засоби зв’язку 

(дистанційні пульти, мережеві засоби зв’язку, супутниковий зв’язок, 

мобільний зв’язок та ін.)). Ця обставина надає темі великого політех-

нічного значення. 
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Необхідно приділити увагу застосуванню електромагнітного ви-

промінювання – електромагнітного забруднення навколишнього се-

редовища та біологічну дію його на організм людини. Це буде сприя-

ти формуванню в учнів екологічної компетентності стосовно пово-

дження з джерелами електромагнітних хвиль і збереження власного 

здоров’я та свідомому самовизначенню їх відносно користування мо-

більним телефоном, комп’ютером і іншими джерелами електромагні-

тного випромінювання. 

Зміст теми складають наступні питання: 

1. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. 

2. Шкала електромагнітних хвиль. 

3. Принцип радіозв’язку. Радіолокація. 

4. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та кому-

нікацій. 

У такому обсязі навчального матеріалу тема вивчається у 9 класі 

лише декілька років, тому з’ясування методичних особливостей її ви-

кладання є актуальним. 

Матеріал теми можна викладати в логічній послідовності, або в 

історичній. Кожен з цих шляхів має свої позитивні і негативні сторо-

ни. Викладання матеріалу в логічній послідовності швидше веде до 

мети, є більш економічним, але для учнів не розкривається хід пі-

знання, в результаті якого отримали нове знання і вимагає в переваж-

ній більшості використовувати дедукцію. У цьому випадку знання за-

своюються догматично. 

Якщо викладання вести в історичній послідовності, то перед уч-

нями розкривається картина отримання нового знання. Але цей підхід 

потребує більше часу. Враховуючи вікові особливості учнів 9 класу 

можна рекомендувати при вивченні основ електродинаміки поєдну-

вати логічне і історичне викладання матеріалу, в основному йти від 

частинного до загального (індукція), але при цьому не відмовлятися 

від логічного пояснення у зворотному напрямі (дедукція). 

Виходячи із змісту теми “Електромагнітне поле й електромагніт-

ні хвилі” і враховуючи глибину викладу матеріалу можна дійти ви-

сновку про те, що основи електродинаміки можна вивчати у 9 класі. 
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У зв’язку з цим велику користь дає використання у викладанні моде-

лей і аналогій та фізичного експерименту.  

При вивченні основ електродинаміки використовується аналогія 

між гравітаційним та електростатичним полем, аналогія властивостей 

електричного та вихрового полів. Формування поняття “хвиля” та ос-

новних її властивостей (𝜆, 𝜐, 𝜈 – види хвиль), а також хвильових влас-

тивостей (поширення, відбивання, заломлення) необхідно проводити, 

використовуючи аналогії з механічними хвилями, зокрема, на повер-

хні води та звуковими. 

При вивченні теми звертаються до уявних моделей, наприклад, 

вільний електрон, рух вільного електрона, прискорення електрона, 

модель електромагнітної хвилі і т. ін. 

Формування понять електродинаміки – досить тривалий процес, 

який починається в основній школі і продовжується у старшій. Тому 

необхідно приділити значну увагу пропедевтичному етапу навчання, 

а також питанням узагальнення знань на різних стадіях вивчення тео-

рії електромагнітного поля. 

У 8 і 9 класах при вивченні електричних і магнітних явищ у учнів 

формуються і розвиваються уявлення про електричне і магнітне поле. 

Перше пов’язане з нерухомим зарядом, друге – з рухомим. Явище 

електромагнітної індукції та дослід Ерстеда вказують на зв’язок між 

магнітними полем і електричним струмом (рухомими зарядами), на 

що треба особливо звернути увагу. Узагальнюємо ці знання з допомо-

гою граф – схеми (рис. 1 та рис. 2). 

Як бачимо, про побудові цих схем ми аналізуємо такі поняття з 

механіки, як рух, взаємодія, сила, енергія, робота, швидкість, система 

відліку. Опанування поняття важливе для розуміння того, що існує 

поділ одного електромагнітного поля на електричне і магнітне. Тобто 

прояв цих полів залежить від того, в якій системі відліку ми розгляда-

ємо електричний заряд. Це поле називається стаціонарним (незмін-

ним) електромагнітним полем.  
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Рис. 1. Електростатичне поле  

 

         
Рис. 2. Магнітне поле 
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Наступна станція формування поняття електромагнітного поля – 

це ознайомлення учнів із нестаціонарним змінним вихровим елект-

ромагнітним полем. Найбільш цінним, на нашу думку, є такий виклад 

навчального матеріалу, який дозволяє розкрити логіку найважливі-

ших фізичних теорій і ідей. При цьому учні познайомляться з фунда-

ментальними проблемами, що виникають у фізиці шляхом їх розвит-

ку. Схема такого вивчення навчального матеріалу носить назву прин-

цип циклічності. 

Пояснимо його: спочатку ознайомлюють учнів з вихідними дос-

лідними фактами, які потім кладуть в основу побудови тієї чи іншої 

абстрактної моделі, що в процесі пізнання виступає спочатку як гіпо-

теза. Із цієї моделі дедукують наслідки, які потім підтверджують екс-

периментально. Таким чином, гіпотеза перетворюється в теорію, коли 

експеримент підтверджує справедливість наслідків, що витікають з 

неї. При такій побудові викладання навчального матеріалу чітко роз-

межовуються вихідні факти, побудовані на їх основі абстрактні моде-

лі, наслідки з яких перевіряються експериментально. Якщо експери-

мент не підтверджує висунуту модель-гіпотезу, то це стає вихідним 

фактором для побудови нової моделі, нової гіпотези. Система викла-

дання має послідовний циклічний характер, реалізація її у процесі на-

вчання фізиці забезпечує розвиток творчих здібностей, знання основ-

них методів наукового дослідження, засвоєння навчального матеріалу 

та формує структурність знань учнів. 

Представимо навчальний матеріал з теми “Електромагнітне поле 

й електромагнітні хвилі” у відповідність з гносеологічним циклом пі-

знання.  

Таким чином, виклад матеріалу за схемою «вихідне – факти – 

модель – гіпотеза – наслідки – експеримент» забезпечує розгортання 

теорії (електромагнітного поля, хвилі), створюючи сприятливі мож-

ливості для висунення навіть самими учнями моделей-гіпотез. Важ-

ливим є також зауваження про те, що необхідно приділити увагу ви-

вченню властивостей електромагнітних хвиль, показати за аналогією 

з механічними хвилями спільність всіх хвильових явищ, а також 

принципових відмінностей пружних механічних і електричних хвиль.  
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Рис. 3. Схема «Вихідні факти – модель – гіпотеза – 

– наслідки – експерименти» 

 

Спільні хвильові властивості і явища: 

- в однорідному середовищі вони поширюються рівномірно і 
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1.Змінне магнітне поле спричиняє 

індукційний струм, а  отже, змін-

не електричне поле, яке є вихро-
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ного поля у провіднику; 

- теплопередача шляхом випромі-

нювання; 

- випромінювання і швидкість сві-

тла 

Фізичні основи 

сучасних бездро-

тових засобів 

зв’язку 

Дослід Герца з утворення й поши-

рення електромагнітних хвиль; 

Досліди з генератором НВЧ (Зво-

рикіна) 

Досліди з генератором сантимет-

рових хвиль 

Дослід з осцилографом та елект-

рофорною машиною 

Шкала електрома-

гнітних хвиль 

Принцип ра-

діозв’язку, радіо-

локація 

наслідок 

теорія 

експеримент модель-гіпотеза 

факти 
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- поглинання; 

- їм притаманні хвильові явища: дифракції, інтерференції, поля-

ризації. 

Різняться їх властивості у тому, що: 

- механічні хвилі можуть виникати тільки у пружному середови-

щі; 

- електромагнітні хвилі можуть бути і у вакуумі; 

- механічні хвилі можуть бути поперечними і поздовжніми; 

- електромагнітні – поперечні хвилі; 

- швидкість механічних хвиль залежить від модуля пружності і 

густини середовища та швидкість їх може змінюватися у відпо-

відності до закону додавання швидкостей; 

- швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі інваріантна відно-

сно системи відліку.  

Експерименти для демонстрації хвиль на поверхні води: 

Рис. 4. Експеримент 1 

 

 
Рис. 5. Експеримент 2. Відбивання плоскої хвилі 

�⃗� 

 

�⃗� 

  

𝜆 𝜆 

�⃗� 
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Рис. 6. Експеримент 3. Заломлення хвиль 

 

Установка для демонстрації властивостей електромагнітних 

хвиль: 

 
Рис. 7. Установка для демонстрації властивостей  

електромагнітних хвиль 

 

Послідовність міркувань при пояснені наведено на рис. 8. 

Таким чином на прикладах вивчення механічних і електромагніт-

них хвиль (включаючи звукові хвилі і світлові) формуються загальні 

уявлення про хвильові явища, широко розповсюджені у природі та 

які мають дуже важливе значення для науки і техніки.  
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Рис. 8. Послідовність міркувань при поясненні 
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- інтерференція; 

- поляризація. 

Поширення коливань 

електричного і магніт-

ного полів у просторі – 

хвиля 

Механічні хвилі на по-

верхні води 

Досліди з генератором 

сантиметрових хвиль; 

досліди із світловим пу-

чком. 

наслідок 

експеримент модель-гіпотеза 

факти 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv


 62 

Анастасія Ботезат, 

Лариса Васильєва 

НЕСТАНДАРТНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ  

РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ 

У формуванні логічного мислення і математичної культури учнів 

важливу роль відіграють завдання з параметрами. При їх вирішені 

перевіряються знання практично зі всіх розділів. Кожна задача з па-

раметрами представляє собою цілий клас звичайних завдань, для ко-

жного з яких має бути отримано рішення. Вони сприяють глибокому 

стійкому інтересу до дослідження. При складанні ЗНО задачі з пара-

метром стали обов’язковими, але їх розв’язання викликає значні тру-

днощі у учнів. 

Існує два основних методи розв’язання завдань з параметрами: 

аналітичний і графічний. Кожен з цих методів заслуговує на окреме 

вивчення і має свої певні складнощі.  

Ми хочемо показати нестандартний метод розв’язання рівняння з 

параметром графічним методом в координатній площині хОа, засто-

сування якого, в деяких випадках, спрощує розв’язання прикладів. 

Розглянемо цей метод на прикладі. 

Розв’язати нерівність log ( ) 2x x a   в залежності від параметра а  

Розв’язок. 

Перепишемо дану нерівність у вигляді:  
2log ( ) logx xx a х  . 

Оскільки основа логарифма може приймати значення більше ну-

ля, але менше одиниці і більше одиниці, то дана нерівність рівноси-

льна сукупності двох систем.  
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2 2

2 2

0, 0,

1, 1,

0, ,

1, 1,

х х

х х

х а а х

х а х а х х

х х

x a х a х х

    
     
 
      
      
   
  

      

 

Границі, які обмежують відповідні нерівності, задаються лініями: 
20; 1; ;х х а х а х х      . 

Побудуємо графіки відповідних нерівно-

стей в системі хОа.  

Розв’язком сукупності систем нерівнос-

тей буде частина площини, яка обмежена 

прямими 0х  , 1х  , а х   та параболою 
2а х х  , за виключенням самих цих ліній. 

Ця множина точок М, яка задається відповід-

ною сукупністю систем нерівностей на ма-

люнку показана горизонтальними лініями 

між заданими графіками. 

Нехай 0а a . При даному значенні пара-

метра а розв’язком заданої нерівності є мно-

жина абсцис точок перетину прямої 0а a  і множини М. 

а) При 1a    пряма, яка проходить через точку (0; )а  паралельно 

осі Ох, не перетинає множину М. 

Отже, якщо  ; 1a   , то х . 

Б) При 1 вa у    (де ву  – ордината вершини параболи 2а х х  , 

2 4

4
в

b ac
у

a


   ,

1

4
ву   ), тобто при 

1
1

4
a     пряма, яка проходить 

через точку (0; )а  паралельно осі Ох, перетинає границю множини М 

в двох точках, одна з яких – це перетин з прямою а х   в точці з аб-

сцисою х а   і з прямою 1х  .  
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Отже, якщо
1

1;
4

a
 

   
 

, то  ;1х а  .  

В) При 
1

4
a    пряма, яка проходить через точку (0; )а  паралель-

но осі Ох, перетинає границю множини М в двох точках, одна з яких 

– це перетин з прямою а х   в точці з абсцисою х а   і з прямою

1х  , причому необхідно виключити абсцису вершини параболи 

2а х х  , тобто 
1

2 2
в

b
х

a
    

Отже, якщо 
1

4
a   , то 

1 1
; ;1
2 2

х а
   

     
   

. 

г) При 
1

;0
4

a
 

  
 

 пряма, яка проходить через точку (0; )а  пара-

лельно осі Ох, перетинає границю множини М в чотирьох точках з 

абсцисами: спочатку х а   (перетин з прямою), а х  , потім пере-

тинає параболу 
2а х х   у двох точках, а потім в точці 1х  . Абсци-

си точок перетину параболи є коренями рівняння 
2 0х х а   . 

Розв’язавши його, знайдемо ці точки:  
2 0х х а   , 1 4D а  ,  

1

1 1 4

2

а
х

 
   і 2

1 1 4

2

а
х

 
   ( 1 2х х ). 

Отже, якщо 
1

;0
4

a
 

  
 

, то 
1 1 4 1 1 4

; ;1
2 2

а а
х а

      
     
   

. 

Д) При 0a   пряма, яка проходить через точку (0;а) паралельно 

осі Ох, не перетинає множину М. 

Отже, якщо 0a  , то х . 

Є) При 0a   пряма, яка проходить через точку (0; )а  і паралельна 

осі Ох, перетинає границю множини М в двох точках: точці з абсци-

сою 1х   і точці перетину параболи, абсциса якої 
1 1 4

2

а
х

 
 . 
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Отже, якщо  0;a  , то 
1 1 4

1;
2

а
х

  
 
 

. 

Відповідь: 

якщо  ; 1 0a    , то х ; 

якщо 
1

4
a   , то 

1 1
; ;1
2 2

х а
   

     
   

; 

якщо 
1

;0
4

a
 

  
 

, то 
1 1 4 1 1 4

; ;1
2 2

а а
х а

      
     
   

; 

якщо  0;a  , то 
1 1 4

1;
2

а
х

  
 
 

. 
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Тетяна Велика, 

Лариса Васильєва 

ДВА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕРІВНОСТІ  

З ПАРАМЕТРАМИ 

При розв’язанні завдань з параметрами дуже часто виникає пи-

тання як перевірити правильність розв’язку цього прикладу. Це мож-

на зробити, наприклад, розв’язавши завдання різними методами. 

Пропонуємо розв’язок нерівності з параметрами двома методами.  

Розв’язати нерівність 
2 ( 1) 2 0ax a x a     аналітично і графічно. 

Аналітичний метод. 

1. Знайдемо область допустимих значень як змінної, так і пара-

метру: х R , а R . 

2. Знайдемо контрольні точки даної нерівності: 

0а   і 0D  :
2 2 2( 1) 8 9 2 1D а а а а      ; 

29 2 1 0а а   . 

Це рівняння не має коренів. 

3. Розіб’ємо ОДЗ параметра контрольними точками на проміж-

ки: 

4.  
5. Розв’язуємо нерівність на кожному проміжку і в кожній конт-

рольній точці. 

а)  ;0а  : вітки параболи напрямлені вниз, 

дискримінант додатній, розв’язок нерівності це про-

міжок між коренями рівняння 
2 ( 1) 2 0ax a x a    . 

Знайдемо ці корені:  

2

1

1 9 2 1

2

а а а
х

а

   
  і 

2

2

1 9 2 1

2

а а а
х

а

   
 . 

Для визначення, який корінь більше, знайдемо їх 

різницю: 
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2 2 2

2 1

1 9 2 1 1 9 2 1 9 2 1

2 2

а а а а а а а а
х х

а а а

         
   

 
На проміжку  ;0а  , різниця коренів 2 1х х  від’ємна, тоб-

то: 

2 1х х , тому 
2 21 9 2 1 1 9 2 1

;
2 2

а а а а а а
х

а а

        
 
 
 

. 

б) 0а  . Нерівність стає лінійною: 

0 0х х       ;0х   

в)  0;а  : вітки параболи напрямлені вго-

ру, дискримінант додатній, розв’язками нерівності 

буде об’єднання двох проміжків.  

На проміжку  0;а  , різниця коренів 

2 1х х  додатна, тобто 2 1х х , тому: 

2 21 9 2 1 1 9 2 1
; ;

2 2

а а а а а а
х

а а

          
      
   
   

. 

Відповідь:  

якщо  ;0а  , то: 

2 21 9 2 1 1 9 2 1
;

2 2

а а а а а а
х

а а

        
 
 
 

 

якщо 0а  , то  ;0х  ; 

якщо  0;а  , то: 

2 21 9 2 1 1 9 2 1
; ;

2 2

а а а а а а
х

а а

          
      
   
   

. 

 

Графічний метод. 

Розв’яжемо нерівність в системі хОа , для цього виразимо змінну 

а  через х . 
2 2 2( 1) 2 0 2 0 ( 2) 0ax a x a ax aх x a a x х х                
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2

2

2

2

2 0,

2

2 0,

2

x х

х
а

x х

x х

х
а

x х

   

   

   




 



  

  

2

2

2 1 0,

2

2 1 0,

2

x x

х
а

x х

x x

х
а

x х

   

   


  



 

 2

2

2,

1,

2

1 2,

2

х

х

х
а

x х

х

х
а

x х

 
    


  
   

   

 

Оскільки в цій сукупності не враховуються значення змінної 

1х    і 2х  , то їх перевіримо окремо:  

1х     0 ( 1) 0a      1 0 . 

Ця нерівність вірна, тому 1х    увійде в розв’язок вихідної нері-

вності. 

2х    0 2 0a      2 0  . 

Ця нерівність не є вірною, тому 2х   не увійде в розв’язок вихі-

дної нерівності. 

Границі, які обмежують відповідні нерівності, задаються лініями:  

2
1; 2;

2

х
х х а

х х
   

 
. 

Побудуємо графіки відпо-

відних нерівностей в системі 

хОа .  

Розв’язком сукупності сис-

тем нерівностей буде частина 

площини, це множина точок N, 

яка задається відповідною су-

купністю систем нерівностей 

(на малюнку показана похили-

ми лініями між заданими графіками). 

Нехай 0а a . При даному значенні параметра а розв’язком зада-

ної нерівності є множина абсцис точок перетину прямої 0а a  і мно-

жини N. 



 69 

А) При 0a   пряма, яка проходить через точку (0; )а  паралельно 

осі Ох, перетинає границю множини N в двох точках, абсциси точок 

перетину прямої 0а a  з графіком функції 
2 2

х
а

х х


 
 є 

розв’язками рівняння: 
2( 2) 0a x х х    , 

тобто рівняння 2 ( 1) 2 0ax a x a    , це точки: 

2

1

1 9 2 1

2

а а а
х

а

   
  і 

2

2

1 9 2 1

2

а а а
х

а

   
  

На проміжку  ;0а  , різниця коренів 2 1х х  від’ємна, тобто 

2 1х х , тому: 

2 21 9 2 1 1 9 2 1
;

2 2

а а а а а а
х

а а

        
 
 
 

. 

Б) При 0a   пряма, яка проходить через точку (0; )а  паралельно 

осі Ох, перетинає границю множини N в одній точці з абсцисою 0х  , 

тому  ;0х   

в) При 0a   пряма, яка проходить через точку (0; )а  паралельно 

осі Ох, перетинає границю множини N в двох точках, абсциси точок 

перетину прямої 0а a  з графіком функції 
2 2

х
а

х х


 
 є 

розв’язками рівняння: 
2( 2) 0a x х х    , 

тобто рівняння 
2 ( 1) 2 0ax a x a    , це точки: 

2

1

1 9 2 1

2

а а а
х

а

   
  і 

2

2

1 9 2 1

2

а а а
х

а

   
  

На проміжку  0;а  , різниця коренів 2 1х х  додатна, тобто 

2 1х х , тому: 

2 21 9 2 1 1 9 2 1
; ;

2 2

а а а а а а
х

а а

          
      
   
   

. 
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Відповідь:  

якщо  ;0а  , то: 

2 21 9 2 1 1 9 2 1
;

2 2

а а а а а а
х

а а

        
 
 
 

; 

якщо 0а  , то  ;0х  ; 

якщо  0;а  , то  

2 21 9 2 1 1 9 2 1
; ;

2 2

а а а а а а
х

а а

          
      
   
   

. 

Розв’язавши нерівність аналітичним і графічним методом, ми 

отримали однакові розв’язки, що показує, що ми правильно 

розв’язали вихідну нерівність.  
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Маріанна Мохонько, 

Олександр Пархоменко 

ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  

ДОБУВАННЯ АРИФМЕТИЧНОГО КВАДРАТНОГО КОРЕНЯ 

Серед основних математичних понять, які вивчаються в школі, є 

арифметичний корінь. В підручниках наводиться означення [1,2]: 

квадратним коренем із числа a називають число, квадрат якого дорів-

нює a. Після цього уточнюють [1,2]: арифметичним квадратним ко-

ренем із числа a називають невід’ємне число, квадрат якого дорівнює 

a. Подальше вивчення арифметичних коренів зводиться до 

розв’язання великої кількості задач, внаслідок чого учні підсвідомо 

звикають до того, що є натуральні числа, які є результатом піднесен-

ня до квадрата інших натуральних чисел. Наприклад, якщо піднести 

до квадрата 2, то отримаємо 4, отже, арифметичний корінь із 4, що 

записується як √4, дорівнює 2. Якщо будь-яке додатне число піднес-

ти до квадрата, отримаємо число, арифметичний корінь з якого дорі-

внює початковому числу. Для зручності, учням пропонується корис-

туватись таблицею квадратів, а в подальшому, коли арифметичний 

корінь треба добувати з десяткових дробів або чисел, які не є квадра-

тами, найбільш зручним інструментом стає калькулятор. З часом, 

арифметичний корінь майже всі можуть обчислювати, але не всі ро-

зуміють його математичну суть.  

В цій статті ми пропонуємо розібратись з математичним змістом 

поняття арифметичного кореня, розглянувши його геометричну інте-

рпретацію, і на основі проведених міркувань вивчити алгоритм добу-

вання коренів без використання калькулятора. Саме такий підхід до-

цільно розглядати під час вивчення методики викладання відповідної 

теми в шкільному курсі математики.  

Для спрощення міркувань, розглянемо алгоритм добування ари-

фметичного кореня з двозначного числа, тобто, числа, яке складаєть-

ся з двох цифр. В загальному вигляді такі числа можна записати так: 
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a b , де a  – розряд десятків, а b  – розряд одиниць. Наприклад, число 

25 можна представити так: 

25 20 5  , де 20a  , 5b  . 

Також згадаємо, що площа квадрата зі стороною a  дорівнює 
2a . 

Алгоритм добування квадратного кореня заснований на формулі 

суми квадратів: 
2 2 2( ) 2a b a ab b    . 

Геометрично цю формулу можна зобразити як на рисунку 1. 

Спочатку розглянемо процедуру під-

несення двозначного числа до квадрату. В 

цьому випадку, сторону квадрата можна 

розділити на дві частини: a та b, і щоб об-

числити його площу, необхідно по черзі 

обчислити площі двох квадратів та двох 

прямокутників, які в нього входять, а по-

тім додати отримані результати. Таким чином, формула квадрата су-

ми дозволяє піднести до квадрату будь-яке двозначне число, якщо 

представити його як суму десятків та одиниць. Наприклад, число 82 

можна представити як суму восьми десятків та двох одиниць, а потім 

цю суму піднести до квадрату: 
2 2 2 282 80 2 82 (80 2) 80 2 80 2 2

6400 320 4 6724

          

   
 

Геометрично це виглядатиме так (рис. 2): сторона великого квад-

рата, що дорівнює 82 розбивається на дві 

частини 80 та 2. Потім окремо обчислюєть-

ся площа більшого квадрата, зі стороною 

80 (отримуємо площу 6400), площа меншо-

го квадрата зі стороною 2 (отримуємо 4), і 

площі двох однакових прямокутників зі 

сторонами 80 і 2 (отримуємо дві площі по 

160). Площа великого квадрата знаходиться 

як сума площ всіх вказаних геометричних фігур, і дорівнює 6724. 

6400 160 

160 4 

80 

2 

Рис. 2 

  

  

 

 

Рис. 1 
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Розглянемо тепер обернену математичну операцію, тобто добу-

вання кореня, наприклад, з числа 6724, тобто 

знайдемо 6724 . 

Геометрично, 6724 – це площа квадрата зі сто-

роною x (рис. 3), тому добути арифметичний ко-

рінь з даного числа означає знайти довжину сто-

рони даного квадрата. Але спочатку, для спро-

щення обчислень, треба розбити сторону квадрата на декілька частин. 

Кількість цих частин визначається розрядністю числа x, тобто кількі-

стю цифр, з яких це число складається. Визначити розрядність мож-

на, наприклад, таким чином: візьмемо менше та більше числа від за-

даного, корні яких легко знайти: 

6400 6724 8100  ; 

6400 6724 8100  ; 

80 6724 90  . 

Тому робимо висновок, що результат обчислення 6724  буде 

між 80 і 90, тобто двозначним числом, а значить його можна предста-

вити у вигляді a b , де 𝑎 – десятки кореня, а 𝑏 – одиниці кореня. Ін-

шими словами, маємо: x a b  , а оскільки 
2S x , то: 

2( )a b S  ; 
2( ) 6724a b  ; 

2 22 6724a ab b   . 

Графічно це можна пред-

ставити як на рисунку 4. Якщо 

ми знайдемо значення змінних 

𝑎 та 𝑏, то знайдемо і довжину 

квадрата, а значить, і арифметичний корінь з числа 6724. 

Оскільки, як ми встановили, результатом буде двозначне число, 

то десятки слід шукати в сотнях підкореневого виразу, а одиниці – в 

десятках. Для зручності, поставимо позначку між сотнями і десятка-

ми, наприклад, риску: 67 24 . Добудемо корінь з лівої пари цифр, 

тобто з 67. Але з цього числа не добувається цілочисельний корінь, 

S = 6724 a 

Рис. 3 

  

  

 

 

S = 6724 

Рис. 4 
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тому обчислювати будемо наближено, з точністю до цілих. Найближ-

чим цілим квадратом до числа 67 є число 64:  

64 8 . 

Тому першою цифрою шуканого результату буде 8: 

67 24 8*  . 

Зірочка стоїть тому, що 8 – це розряд десятків, і дійсно, фактично 

ми знаходили корінь не з числа 64, а з 6400, тому і відповідь має бути 

80. А оскільки 6724 більше 6400, то замість зірочки має бути якась 

цифра в діапазоні від 0 до 9, яка формуватиме розряд одиниць у ре-

зультаті. Знайдемо цю цифру. 

Якщо повернутись до 

графічного зображення шу-

каного числа і врахувати, 

що результат ми представ-

ляємо у вигляді a b , де 𝑎 – 

десятки кореня, а 𝑏 – оди-

ниці кореня, то знайдене 

число 80 – це значення змінної 𝑎. Зробимо деякі уточнення, зображе-

ні на рисунку 5. 

Залишається знайти значення змінної 𝑏. Зауважимо, що сума 

площ двох прямокутників і маленького квадрату знаходиться шляхом 

віднімання від заданого числа площі більшого квадрату: 

6724 6400 324  . 

Якщо проаналізувати рисунок 5, можна скласти рівність: 
22 324ab b  . 

Значення змінної 𝑎 нам вже відомо: 80a  . Тому: 
22 80 324b b    ; 

2160 324b b  . 

Тепер задача зводиться до знаходження такого числа 𝑏, при яко-

му ліва частина рівності буде дорівнювати 324. Якщо з заданого чис-

ла не можна добути цілочисельний корінь, то 𝑏 шукають максималь-

но наближеним до числа 324, але не більшим за нього. Оскільки 𝑏 

може набувати значення в діапазоні від 0 до 9, то найпростіший спо-

6400  

  

80 

 

S = 6724 

Рис. 5 



 75 

сіб його знаходження – метод підбору. Але для більшого спрощення, 

вираз трохи перетворюють, виносячи 𝑏 за дужки: 

(160 ) 324b b  . 

Тепер праву частину мож-

на розуміти так: до 160 треба 

додати якесь число 𝑏, щоб при 

множенні отриманого числа на 

те саме 𝑏 мати в результаті 324. 

Звертаємо увагу на те, що 160 – 

це подвоєне число 𝑎. 

Отже, методом підбору 

можна легко встановити, що 2b  . А шуканий арифметичний корінь 

з числа 6724 дорівнює 82, тобто 6724 82 . Графічно отриманий ре-

зультат представлено на рисунку 6. 

Розглянутий алгоритм можна застосовувати для знаходження 

арифметичного кореня будь-якого числа від 100 до 9999. При обчис-

ленні чисел від 10000 до 999999 результат буде тризначним, але сама 

процедура принципово не змінюється, і це може бути одним з завдань 

студентам: описати геометричну інтерпретацію добування коренів від 

чисел вказаного діапазону. Те саме можна сказати і про десяткові 

дроби. 

При обчисленнях коренів малювати кожного разу квадрат не зру-

чно, тому користуються спрощеною схемою, яка ґрунтується на опи-

саному принципі. Розглянемо цю схему, добуваючи корінь з того са-

мого числа: 6724 . 

1. Згрупуємо число 6724 по дві цифри, рахуючи справа наліво, і 

відділимо пари чисел, наприклад, рискою: 67 24 . Згруповані цифри 

називають гранями, а сам процес групування – розділенням на грані. 

2. Добуваємо корінь з лівої грані з точністю до цілих: 

67 24 8  . 

3. Підносимо отримане число до квадрату і отриманий результат 

записуємо під лівою гранню: 

6400 80х2 

80х2 4 

80 

2 

S = 6724 

Рис. 6 
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67 24 8
64
   

4. Віднімаємо від числа 67 число 64, і записуємо результат під 

числом 64: 

67 24 8
64
3

 
 

5. Зносимо цифри правої грані до цифри 3, тобто отримуємо чис-

ло 324: 

67 24 8
64
3 24

 
 

6. Тепер знаходимо другу цифру кореня таким чином: знайдену 

цифру кореня 8 множимо на 2, отримуємо 16. До цього числа треба 

дописати цифру і помножити отримане число на ту саму цифру. 

Отриманий добуток має дорівнювати 326, а в загальному випадку бу-

ти максимально близьким до числа 326, але не перевищувати його. 

Тобто, треба знайти таку цифру 𝑥, щоб 16 326x x  . Пошук роблять 

методом підбору. Спочатку перевіримо цифру 1: 161 1 161  . Далі пе-

ревіряємо цифру 2: 161 2 324  . Отже, друга цифра кореня – 2, а сам 

корінь – 82. За необхідності, процедуру продовжують з наступними 

цифрами, до 9. 

Для більш ґрунтовного розуміння процедури добування кореня та 

розвитку цифрової компетентності, доцільно задати здобувачам осві-

ти завдання реалізувати розглянутий алгоритм в одному з табличних 

редакторів. Найкращим варіантом, на наш погляд, є сервіс Google 

Таблиці, оскільки він є безкоштовним, функціональним, має інтуїти-

вно зрозумілий інтерфейс та базується на хмарних технологіях, що 

дає змогу працювати над одним проектом з різних девайсів, а також 

одночасно декільком користувачам, які фізично знаходяться в різних 

місцях.  

Приклад розробленого нами алгоритму наведено на рисунку 7. 
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Рис. 7. Приклад реалізації алгоритму добування арифметичного  

квадратного кореня натурального числа в сервісі Google Таблиці  
 

При внесенні числа, корінь якого треба знайти (число 

обов’язково повинно мати корінь) в комірку В3, результат обчислен-

ня з’являється в комірці Е3. Формули в комірках наведено в таблиці. 

В комірках G11:O11 формули аналогічні тій, яка в F11, і їх можна 

отримати, копіюючи F11. Так само і з діапазоном G13:O13. 
 

Таблиця. Формули у комірках 

Адреса комірки Формула 

B6 =ROUNDDOWN(B3/100) 

C6 =B3-B6*100 

B8 =E6^2 

B10 =B6-B8 

C10 =C6 

B11 =INDEX(F11:O11;MATCH(C11;F13:O13;0)) 

C11 =B10*100+C10 

B12 =MATCH(C11;F13:O13;0)-1 

C12 =INDEX(F13:O13;MATCH(C11;F13:O13;0)) 

C13 =C11-C12 

E6 =ROUNDDOWN(SQRT(B6)) 

F6 =B12 

F11 =$E$6*2*10+F12 

F13 =F11*F12 

E3:F3 =E6*10+F6 



 78 

Розроблений приклад наведено з демонстраційною метою, студе-

нти можуть вносити свої корективи як в форматування таблиці, так і 

в реалізацію підходів до обчислення того чи іншого етапу. 

В статті розглянуто лише частковий випадок добування арифме-

тичного кореня, а саме, з тих чисел, які є квадратами двозначних чи-

сел. Але за тим самим алгоритмом можна добувати корені з більших 

чисел, а також таких, які не є квадратами, причому з довільною точ-

ністю. І навіть з десяткових дробів. Всі ці питання можуть бути пред-

метом обговорень на заняттях з методики викладання математики, 

або навіть темою творчих чи STEM проектів. А використання в нав-

чальному процесі онлайн-сервісів, таких як Google Таблиці, сприяє 

урізноманітненню навчальної діяльності, більш глибокому розумінню 

матеріалу, підвищенню зацікавленості до предмету обговорення та 

формуванню у студентів сучасних та необхідних компетенцій. 

Список використаних джерел 

1. Мерзляк А. Г. Алгебра: підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. 

освіти / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. 2-ге видання, 

переробл. Х.: Гімназія, 2021. 240 с. 

2. Істер О. С. Алгебра: підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти 

/ О. С. Істер. К.: Генеза, 2021. 270 с. 
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Людмила Рєзнікова, 

Олександр Пархоменко 

РЕАЛІЗАЦІЯ ШИФРА ГІЛЛА  

В СЕРВІСІ GOOGLE ТАБЛИЦІ 

Шифр Гілла (англ. Hill cipher) – поліграмний шифр підстановки, 

заснований на лінійній алгебрі та модульній арифметиці. Цей шифр 

винайшов Лестер Гілл у 1929 році. Метод є досить простим для розу-

міння та реалізації, але передбачає знання матриць та конгруенцій 

[1,2,3]. В часи створення це був перший шифр, який дозволяв на 

практиці оперувати більш ніж трьома символами за раз. 

З метою підвищення рівня володіння матеріалом, інтеграції нав-

чальних дисциплін та розвитку цифрової компетентності студентам 

пропонується реалізація проекту зі створення алгоритму шифрування 

та дешифрування повідомлення за методом Гілла в онлайн-сервісі 

Google Таблиці. Даний сервіс має ряд переваг, зокрема, він є безкош-

товним та ґрунтується на хмарних технологіях, що дозволяє зберігати 

файли на онлайн диску, мати до них доступ з різних пристроїв, а та-

кож працювати над одним документом декільком користувачам од-

ночасно, перебуваючи фізично в різних місцях. А це дуже важливий 

фактор в умовах дистанційної або змішаної освіти. Можливість нада-

вати доступ до файлу викладачу за допомогою посилання з можливі-

стю коментування спрощує процес оцінювання виконаної роботи та 

спрощує комунікацію між здобувачами освіти та викладачами. 

Розглянемо суть шифру Гілла, а також можливий спосіб його ре-

алізації в онлайн-сервісі Google Таблиці. При роботі та для перевірки 

результату ми будемо орієнтуватись на приклад, наведений у відпо-

відній статті в Вікіпедії [1]. Зауважимо, що для зручності в нашому 

документі буде два аркуші – на одному алгоритм шифрування 

(рис. 1), а на іншому – дешифрування (рис. 2).  

Зашифруємо слово «dog». Процес шифрування починається з фо-

рмування алфавіту, причому шифр можна реалізувати в будь-якому 

алфавіті і для будь-якої кількості знаків, в тому числі використовую-
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чи знаки пунктуації. Кількість використовуваних символів впливати-

ме на значення основи модуля при проведенні обчислень. Ми базува-

тимемось на англійському алфавіті, оскільки саме цей алфавіт лежить 

в основі прикладу в згаданій статті Вікіпедії. Отже, в рядках 3 та 4 – 

літери англійського алфавіту та їх порядковий номер, починаючи з 0. 

До речі, рядок 4 наведено з інформаційною метою, безпосередніх по-

силань на нього під час обчислень немає. Далі задається повідомлен-

ня, що шифрується – «dog» (рядок 6) та ключ – «gybnqkurp» (рядок 

8). В нашому прикладі повідомлення містить три символи, а ключ – 

дев’ять символів, які вносяться вручну і випадковим чином. Зі збіль-

шенням кількості символів повідомлення, збільшується і довжина 

ключа. Так, якщо повідомлення міститиме 𝑛 символів, то ключ – 𝑛2 

символів. Ця залежність пояснюється тим, що наступним етапом ал-

горитму є формування квадратної матриці порядку 𝑛 з символів клю-

ча.  

 

 
Рис. 1. Реалізація шифрування за шифром Гілла  

в сервісі Google Таблиці 

 

Оскільки в нашому прикладі ключ має дев’ять символів, з них 

формується квадратна матриця порядку 3х3 за таким принципом: 

спочатку зліва направо заповнюються елементи верхнього рядка, по-

тім другого і третього. Кожен символ ключа – це літера англійського 

алфавіту, якій відповідає певний порядковий номер, і саме він зано-
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ситься до матриці ключа при її формуванні за допомогою вбудованої 

функції MATCH. Так, в комірках G12:I14 прописано такі формули: 

 

Таблиця 1. Формули в комірках G12:I14 

при обчисленні матриці ключа 

Адреса комірки Формула 

G12 =MATCH($R$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

H12 =MATCH($S$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

I12 =MATCH($T$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

G13 =MATCH($U$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

H13 =MATCH($V$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

I13 =MATCH($W$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

G14 =MATCH($X$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

H14 =MATCH($Y$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

I14 =MATCH($Z$8;$A$3:$Z$3;0)-1 

 

В результаті отримуємо матрицю 

6 24 1

13 16 10

20 17 15

 
 
 
 
 

. 

Віднімати одиницю необхідно тому, що нумерація (рядок 4) по-

чинається з нуля. Аналогічним чином, за допомогою функції 

MATCH, формується і вектор-стовпчик зашифрованого повідомлен-

ня, розмірністю 3х1: 

3

14

6

 
 
 
 
 

. 

Вектор зашифрованого повідомлення отримуємо як результат 

множення матриці ключа на вектор-стовпчик зашифрованого повідо-

млення: 

6 24 1 3 360

13 16 10 14 323

20 17 15 6 388

     
     

 
     
     
     

. 
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В сервісі Google Таблиці з цією метою зручно використовувати 

вбудовану функцію MMULT. Так, вміст комірки G16:  

=MMULT($G$12:$I$14;$W$12:$W$14). 

Однак, для отримання остаточних числових значень елементів 

вектора зашифрованого повідомлення необхідно знайти остачу від 

ділення кожного його елемента на 26: 

 

360 22

323 11 mod 26

388 24

   
   


   
   
   

. 

Для цього застосовуємо вбудовану функцію MOD, вміст комірки 

I16: 

=MOD($G$16;26) 

Залишається лише поставити у відповідність кожному отримано-

му числу у векторі зашифрованого повідомлення літеру англійського 

алфавіту і ми отримаємо шифротекст. Застосовуємо вбудовану функ-

цію INDEX, прописуючи в комірці R16: 

=INDEX($A$3:$Z$3;1;$I$16+1) 

Не забуваємо додати одиницю, враховуючи початок нумерації лі-

тер алфавіту з нуля. Нарешті, в комірках R16:T16 маємо шифротекст: 

«wly». 

Якщо повідомлення, яке необхідно зашифрувати, містить більше 

трьох символів, що природньо, адже часто це цілі речення, то його 

можна розбити на частини по три літери, кожну з яких зашифрувати 

вказаним методом. 

Процес дешифровки багато в чому нагадує процес шифрування 

(рис. 2.). 

Для початку, вносимо у рядку 6 шифротекст «wly», який треба 

дешифрувати (комірки R6:T6), та у рядку 8 – ключ, який використо-

вувався при шифруванні – «gybnqkurp» (комірки R8:Z8). Далі форму-

ємо матрицю ключа (комірки E10:G12) та зашифрований вектор-

стовпчик (комірки G14:G16) з використанням функції MATCH, як ми 

це робили під час шифрування.  
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Отримуємо 

6 24 1

13 16 10

20 17 15

 
 
 
 
 

 та 

22

11

24

 
 
 
 
 

 відповідно. 

 

 
Рис. 2. Реалізація дешифрування за шифром Гілла  

в сервісі Google Таблиці 

 

На наступному етапі необхідно отримати матрицю, обернену до 

матриці ключа за модулем 26. Щоб це зробити, доцільно спочатку 

формувати приєднану (союзну) матрицю до матриці ключа, тобто 

транспоновану матрицю, елементами якої є алгебраїчні доповнення 

матриці ключа (комірки N10:P12). Це можна зробити як мінімум дво-

ма способами.  

Перший спосіб – обчислити визначник матриці ключа за допомо-

гою вбудованої функції MDETERM та обернену матрицю до матриці 

ключа за допомогою функції MINVERSE, а потім помножити кожен 

елемент оберненої матриці на визначник.  

Другий спосіб, яким скористались ми, формування приєднаної 

матриці прописуючи вручну кожен її елемент за формулами знахо-

дження алгебраїчних доповнень: 

( 1)i j

ij ijA M    

Відповідні формули обчислення кожного алгебраїчного допов-

нення наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2. Формули в комірках N10:P12 

при обчисленні приєднаної матриці до матриці ключа 

Адреса комірки Формула 

N10 =($F$11*$G$12-$G$11*$F$12) 

O10 =-($F$10*$G$12-$G$10*$F$12) 

P10 =$F$10*$G$11-$G$10*$F$11 

N11 =-($E$11*$G$12-$G$11*$E$12) 

O11 =$E$10*$G$12-$G$10*$E$12 

P11 =-($E$10*$G$11-$G$10*$E$11) 

N12 =$E$11*$F$12-$F$11*$E$12 

O12 =-($E$10*$F$12-$F$10*$E$12) 

P12 =$E$10*$F$11-$F$10*$E$11 

 

Для отримання оберненої матриці до матриці ключа за модулем 

26 необхідно знайти остачу від ділення кожного елемента приєднаної 

матриці на 26 (комірки X10:Z12). 

 

Таблиця 3. Формули в комірках X10:Z12 

при обчисленні оберненої матриці до матриці ключа 

Адреса комірки Формула 

X10 =26-MOD($N$10;26) 

Y10 =26-MOD($O$10;26) 

Z10 =26-MOD($P$10;26) 

X11 =26-MOD($N$11;26) 

Y11 =26-MOD($O$11;26) 

Z11 =26-MOD($P$11;26) 

X12 =26-MOD($N$12;26) 

Y12 =26-MOD($O$12;26) 

Z12 =26-MOD($P$12;26) 

 

Після обчислень, маємо обернену матрицю: 

8 5 10

21 8 21

21 12 8

 
 
 
 
 

. 
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Залишається перемножити обернену матрицю до матриці ключа 

на зашифрований вектор за допомогою функції MMULT, і знайти ос-

тачу від ділення кожного елемента отриманого вектор-стовпчика на 

26 за допомогою функції MOD: 

 

8 5 10 22 471 3

21 8 21 11 1054 14 mod 26

21 12 8 24 786 6

       
       

  
       
       
       

 

Ставимо у відповідність кожному отриманому числу літеру анг-

лійського алфавіту, застосовуючи функцію INDEX, і отримуємо за-

шифрований текст: «dog». 

Слід зауважити, що на матрицю ключа накладаються певні умо-

ви, адже не всі матриці мають обернені. Матриця має обернену лише 

в тому випадку, якщо її визначник не дорівнює нулю, а також якщо 

визначник не має спільних дільників з основою модуля. Оскільки в 

нашому випадку основою модуля є 26, то визначник повинен бути 

ненульовим і не ділитися на 2 та 13. Якщо ці умови не виконуються, 

повинна бути обрана інша матриця, тобто зроблені зміни в ключі, ін-

акше шифротекст не можна буде розшифрувати. Ми передбачили пе-

ревірку визначника матриці ключа на дотримання вказаних вимог під 

час шифрування (рядок 10). Спочатку за допомогою вбудованої фун-

кції MDETERM обчислюється визначник матриці, потім перевіряєть-

ся за допомогою функції IF (вміст комірки P10): 

=IF(MOD($K$10;13)*MOD($K$10;2)*MDETERM($G$12:$I$14)=0; 

«Алгоритм не реалізується, змініть ключ!»;»Алгоритм реалізується!») 

Таким чином, якщо визначник дорівнює нулю, або ділиться на 2 

чи 13, в полі «Висновок» висвітиться фраза «Алгоритм не реалізуєть-

ся, змініть ключ!», після чого треба замінити хоча б одну літеру в 

ключі. Якщо висвітлюється фраза «Алгоритм реалізується!», це озна-

чає, що всі вимоги до визначника виконуються. 

Впровадження цього та подібних проектів в навчальний процес 

або як елемент самостійної чи індивідуальної творчої роботи дозво-

ляє розвивати в тій чи іншій мірі практично всі 10 навичок, які за зві-

том «Майбутні робочі місця-2025», який у 2020 році підготував Всес-

вітній економічний форум, будуть затребувані у 2025 році. Як наслі-
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док, досягається одна з головних цілей – підвищення мотивації сту-

дентів до навчання, адже вдале розв’язання поставленої задачі і 

отримання результатів спонукає до постановки нових, більш склад-

них завдань, і пошуку шляхів їх розв’язання.  
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Єлизавета Понурко, 

Олександр Пархоменко 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДА ТРАПЕЦІЙ  

В GOOGLE ТАБЛИЦЯХ 

З поняттям визначеного інтеграла здобувачі освіти знайомляться 

на уроках алгебри в 11 класі під час вивчення теми «Інтеграл і його 

застосування» [1]. В шкільній програмі обчислення визначених інтег-

ралів обмежується застосуванням формули Ньютона-Лейбніца [2]. 

Однак в університеті студенти дізнаються, що існують чисельні ме-

тоди обчислення визначених інтегралів, які дають можливість отри-

мати порівняно точні результати. На заняттях з математичного аналі-

зу розглядаються основні методи чисельного інтегрування функцій, 

серед яких метод прямокутників, трапецій, Сімпсона та інші, більш 

складні алгоритми. Названі методи є відносно простими, та не викли-

кають труднощів у більшості студентів, натомість сприяють більш 

ґрунтовному розумінню поняття визначеного інтеграла. Саме тому до 

їх вивчення повертаються і в курсі методики навчання математики, як 

до одного з способів ширше поглянути на інтеграли, зрозуміти їх ге-

ометричну інтерпретацію. Однак аналітичним обчисленням за зада-

ними формулами краще процес навчання не обмежувати. Рекоменду-

ється запропонувати студентам виконати цілий клас цікавих та твор-

чих завдань: реалізувати чисельні алгоритми обчислення визначених 

інтегралів в одному з табличних процесорів з подальшим їх дослі-

дженням та обговоренням. Одним з таких завдань може бути реаліза-

ція методу трапецій в Google Таблицях. 

Реалізувати чисельні методи можна в будь-якому табличному 

процесорі, але перевагу краще надавати саме онлайн сервісам, серед 

яких найбільш популярними є Excel Online та Google Таблиці, яким 

притаманні ряд переваг. Насамперед, це безкоштовний доступ через 

обліковий запис, а також всі плюси хмарних технологій: можливість 

створювати та зберігати файли на онлайн диску, мати до нього доступ 

з різних приладів, автоматичне збереження та історія змін, простий та 
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інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Також бажано використовувати в 

навчальному процесі можливість працювати над одним файлом декі-

льком користувачам в режимі реального часу, що дуже зручно при 

організації дистанційного навчання, в тому числі при роботі в групах. 

Це також значно полегшує комунікацію між викладачем та студента-

ми. 

Метод трапецій є одним з найвідоміших методів чисельного інте-

грування, насамперед, через порівняну простоту та зрозумілу геомет-

ричну інтерпретацію [3]. Метод базується на розбитті відрізку інтег-

рування на декілька проміжних відрізків, при цьому графік підінтег-

ральної функції наближається ламаною лінією, а, площа, обмежена 

графіком функції та віссю абсцис, наближається до суми площ трапе-

цій (рис. 1). 

 
Рис. 1. Застосування формули трапецій для рівномірної сітки 

 

В загальному випадку відрізок [ ; ]a b  не обов’язково розбивається 

на рівні відрізки, але ми будемо розглядати випадок саме рівномірно-

го розбиття, оскільки це спрощує обчислення. 

Розглянемо визначений інтеграл:  

 ( )
b

a

f x dx ,  (1) 

де ( )f x  – функція, неперервна на відрізку [ ; ]a b . Розіб’ємо відрізок 

[ ; ]a b  на n  рівних відрізків: 0 1[ ; ]x x , 1 2[ ; ]x x , 2 3[ ; ]x x ,…, 1[ ; ]n nx x . При 

цьому 0x a , а nx b . Тоді заданий визначений інтеграл (1) обчис-

люється за формулою трапецій: 

 
1

1

( ) ( )
( ) ( )

2

b n

i
ia

f a f b
f x dx f x h





 
   
 

 , (2) 
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де 
b a

h
n


  – довжина кожного з маленьких відрізків, або крок, а 

( )if x  – значення підінтегральної функції в точках розбиття, або вуз-

лах.  

Більш детально формулу трапецій (2) можна записати так: 

 0
1 2 1

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ... ( )

2

b
n

n

a

f x f x
f x dx f x f x f x h

 
      
 

 . (3) 

Як приклад, покажемо реалізацію в Google Таблицях алгоритму 

обчислення визначеного інтеграла: 

 
5

4
0 4

x
dx

x 
 . (4) 

Слід зазначити, що спочатку можна обчислити даний інтеграл 

аналітично, підставляючи числові значення в формулу трапецій, а та-

кож за формулою Ньютона-Лейбніца, і порівняти отримані результа-

ти. А вже потім реалізувати весь процес обчислення в сервісі Google 

Таблиці. При цьому жодних обмежень на спосіб, підхід та логіку реа-

лізації алгоритму бажано не накладати. Єдиною вимогою має бути 

правильність і коректність обчислень та вірна відповідь. Також не 

повинно бути і вимог до форматування, однак важливим критерієм є 

естетичне оформлення всіх елементів таблиці. Такий підхід призведе 

до унікального програмного продукту у кожного студента, що сприя-

тиме розвитку творчого підходу, ініціативи та логічного мислення 

здобувачів освіти.  

На рис. 1 наведено скріншот можливого інтерфейсу онлайн-

сервісу Google Таблиці, в якому реалізовано алгоритм обчислення за-

даного інтегралу за допомогою формули трапецій. Значення в комірці 

H17 обчислюється за формулою:  

=E8*(((B12+V12)/2)+SUM(C12:U12)). 

В інших комірках формули також математично не складні, тому 

ми їх не наводимо. 

Як можна побачити на рис. 1, реалізувати алгоритм обчислення 

визначеного інтегралу в Google Таблицях за формулою трапецій по-
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рівняно просто, тому не займає дуже багато часу. Значно більше часу 

варто витратити на аналіз отриманих результатів та їх обговорення.  
 

 
Рис. 1. Реалізація методу трапецій  

в онлайн сервісі Google Таблиці 
 

Серед тем для додаткових міні досліджень та обговорень можуть 

бути: 

- вплив кількості точок розбиття на точність обчислень; 

- точність обчислень інтегралів від різних функцій (слід зазначи-

ти, що при зміні підінтегральної функції необхідно повністю зміню-

вати формули в інтервалі комірок B12:V12, але це проста задача); 

- точність обчислень однієї і тієї ж функції на різних відрізках; 

- порівняння з результатами, отриманими з використанням ін-

ших чисельних методів. 

Це лише незначна частина питань. З методичної точки зору доці-

льно не зупинятись на одному методі, а реалізувати в електронних 

таблицях алгоритми декількох з них, наприклад, методу прямокутни-

ків, трапецій, Сімпсона, з подальшим порівнянням результатів.  

Для проведення оцінки точності отриманих результатів обчис-

люємо даний інтеграл за формулою Ньютона-Лейбніца з точністю до 

чотирьох цифр після коми. Так, в нашому прикладі: 
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Результат обчислення заданого визначеного інтеграла за методом 

трапецій в сервісі Google Таблиці 
5

4
0

0,3714
4

x
dx

x



  (значення в 

комірці Н17) співпадає з точністю до третього знаку після коми з 

отриманим за формулою Ньютона-Лейбніца, похибка при розбитті 

відрізка [ ; ]a b  на 20 відрізків становить приблизно 0,35%, а це дуже 

гарний показник точності обчислень. Зазначимо, що зменшення кіль-

кості відрізків, на які розбивається інтервал [ ; ]a b , зменшує точність, 

в деяких випадках суттєво. 

Отриманий програмний продукт завдяки автоматизації обчислень 

можна застосовувати для дослідження інтегралів, але значно більшу 

цінність становить сам процес реалізації алгоритму, який дає можли-

вість ще раз детально переосмислити поняття алгоритму, дослідити 

його математичну суть та геометричну інтерпретацію, виявити пробі-

ли в своїх знаннях, а отже, засвоїти матеріал більш глибоко та ґрун-

товно. Це особливо важливо при підготовці вчителів математики та 

фізики. Крім того, під час такої діяльності формується інформаційна 

компетентність, розвивається математичне та логічне мислення, вдо-

сконалюється вміння працювати з сучасним програмним забезпечен-

ням, в тому числі, з онлайн-сервісами, усвідомлюється можливість 

використання електронних таблиць для розв’язання прикладних за-

дач. А все це навички, які є обов’язковими для сучасного вчителя. 

Список використаних джерел 
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Анна Лунгол, 

Олександр Пархоменко 

ОБЧИСЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ 

ПРЯМОКУТНИКІВ В СЕРВІСІ GOOGLE ТАБЛИЦІ 

В 11 класі на уроках математики або алгебри при вивченні теми 

«Інтеграл і його застосування» учні знайомляться з поняттям неви-

значених та визначених інтегралів, а також опановують основні ме-

тоди їх обчислення. Для обчислення визначених інтегралів пропону-

ється вивчити та застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца [1]. На 

профільному рівні також вчаться розв’язувати найпростіші задачі на 

знаходження об’ємів тіл [2]. В університеті на курсі вищої математи-

ки або математичного аналізу студенти дізнаються, що обчислити ви-

значений інтеграл можна не лише за допомогою формули Ньютона-

Лейбніца, а також за допомогою ряду чисельних методів, які дають 

можливість отримати наближені результати, одним з яких є метод 

прямокутників [3]. Вивчення цих методів та відпрацювання навичок 

обчислення визначених інтегралів з їх використанням сприяють 

більш ґрунтовному та кращому розумінню поняття інтеграла, його 

геометричної інтерпретації, дають можливість поглянути на операцію 

інтегрування з іншої, відмінної від тієї, яка вивчається в школі, точки 

зору.  

Окремим творчим, цікавим та корисним завданням є реалізація 

розглянутих методів в програмному середовищі одного з табличних 

процесорів, таких як Excel Online або Google Таблиці. Ми розглянемо 

реалізацію метода прямокутників саме в Google Таблицях, оскільки 

цей онлайн-сервіс має ряд переваг. Насамперед, це безкоштовне ко-

ристування, а також хмарні технології, на яких базується сервіс, що 

дає змогу організовувати навчальний процес дистанційно та забезпе-

чує легку комунікацію між студентами та викладачем. 

Метод прямокутників є одним з найпростіших методів чисельно-

го інтегрування. Метод базується на розбитті відрізку [ ; ]a b  малень-

кими проміжками та заміні значень функції на кожному такому про-
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міжку значенням функції в деякій точці цього проміжку. Причому 

сам метод має декілька варіацій, в залежності від вибору точок.  

Розглянемо визначений інтеграл:  

 ( )
b

a

f x dx ,  (1) 

де ( )f x  – функція, неперервна на відрізку [ ; ]a b . Розіб’ємо відрізок 

[ ; ]a b  на n  рівних відрізків: 0 1[ ; ]x x , 1 2[ ; ]x x , 2 3[ ; ]x x ,…, 1[ ; ]n nx x . При 

цьому 0x a , а nx b .  

Якщо значення функції береться на початку кожного проміжку, 

то маємо формулу лівих прямокутників: 

  0 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
b

n

a

f x dx h f x f x f x f x        (2) 

Якщо значення функції береться в кінці кожного проміжку, то 

маємо формулу правих прямокутників: 

  1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
b

n

a

f x dx h f x f x f x f x       (3) 

Можна також в якості висот прямокутників брати значення фун-

кції, обчислені в середині кожного проміжку, тоді матимемо формулу 

серединних прямокутників: 

0 1 2 1( ) ...
2 2 2 2

b

n

a

h h h h
f x dx h f x f x f x f x 

        
                 

        
 (4) 

В усіх формулах 
b a

h
n


  – довжина кожного з маленьких відріз-

ків, або крок, а ( )if x  – значення підінтегральної функції в точках ро-

збиття, або вузлах. На рис. 1 наведено візуалізацію методів лівих, 

правих та серединних прямокутників. 

Як приклад, обчислимо інтеграл з точністю до чотирьох знаків 

після коми: 
5

4
0 4

x
dx

x 
  

Доцільно даний інтеграл спочатку обчислити аналітично, підста-

вляючи числові значення в формули прямокутників, а потім реалізу-
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вати весь процес обчислення в Google Таблицях. Причому рекомен-

дується не накладати ніяких обмежень на логіку реалізації та форма-

тування. 

 

 
Рис. 1. Метод лівих, правих та серединних прямокутників 

 

На рис. 2 наведено скріншот можливого інтерфейсу онлайн-

сервісу Google Таблиці, в якому реалізовано алгоритм обчислення за-

даного інтегралу за допомогою формули прямокутників. 

 

 
Рис. 2. Реалізація методу прямокутників в Google Таблицях 

 

Як можна побачити на рис. 2, реалізувати алгоритм обчислення 

інтегралу в Google Таблицях за формулою прямокутників порівняно 

нескладно, при цьому сам процес обчислення автоматизується, що 

дозволяє легко отримувати значення інтегралу при різних межах ін-

тегрування. Для інтегрування іншої функції необхідно повністю змі-



 95 

нювати формули в комірках B13:U13, B14:U14. Але це порівняно 

просто зробити. 

Результати обчислення значення даного визначеного інтегралу за 

різними формулами методу прямокутників хоч і майже співпадають, 

але все таки різні. Дуже цікавим завданням може бути обґрунтування 

цього факту, та дослідження його для інших меж інтегрування або пі-

дінтегральних функцій. 

При реалізації алгоритму, у відповідних комірках було прописано 

формули: 

E8: =(E5-E4)/E7; 

B12: =B11/(B11^4+4); 

B13: =B11+$E$8/2; 

B14: =B13/(B13^4+4); 

I19: =E8*(SUM(B12:U12)); 

I20: =E8*SUM(C12:V12); 

I21: =E8*SUM(B14:U14). 

В інших комірках рядків таблиці формули аналогічні до тієї, яка в 

першій комірці рядка. 

Для проведення оцінки точності отриманих результатів обчис-

люємо даний інтеграл за формулою Ньютона-Лейбніца з точністю до 

чотирьох цифр після коми. Так, в нашому прикладі: 
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 (5) 

Як можна побачити, результат обчислення заданого визначеного 

інтеграла за методом прямокутників в сервісі Google Таблиці співпа-

дає з точністю до третього знаку після коми з отриманим за форму-

лою Ньютона-Лейбніца, похибка при розбитті відрізка [ ; ]a b  на 

20 відрізків не перевищує 0,62%, а це дуже гарний показник точності 

обчислень. Зазначимо, що зменшення кількості відрізків, на які роз-

бивається інтервал [ ; ]a b , зменшує точність, в деяких випадках суттє-
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во. Встановлення даної залежності може бути темою окремих дослі-

джень або творчих завдань. 

Отриманий програмний продукт можна застосовувати для дослі-

дження інтегралів, адже обчислення автоматизовані, або для форму-

лювання додаткових пошукових завдань. Однак найбільшу цінність 

при організації такого виду діяльності становить сам процес реаліза-

ції алгоритму, який дає можливість ще раз детально переосмислити 

поняття інтегралу. Використання Google Таблиць дає можливість ор-

ганізувати роботу дистанційно, залучити студентів до виконання спі-

льних проектів, спонукає до співпраці, розвиває навички роботи з су-

часними сервісами, зокрема, з хмарними технологіями. А все це є 

компетентностями, необхідними для успішної професійної діяльності 

у ХХІ столітті. 
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Анна Безсмертна, 

Володимир Махровський 

ІНТЕРАКТИВНИЙ СИМУЛЯТОР PHET COLORADO 

Для розвитку технічної компетентності школярів, студентів та 

вчителів необхідним є створення сприятливого освітньо-

розвивального середовища. Методика викладання природничих дис-

циплін передбачає виконання лабораторних робіт як обов’язковий 

компонент. В останні часи дистанційне навчання накладає суттєві 

обмеження на проведення лабораторних робіт у традиційній формі. 

Виходом з цієї ситуації може бути використання інтерактивних симу-

ляцій. В Інтернеті можна знайти багато різноманітних платформ з 

можливістю проводити симуляції природничих наук та математики. 

Це Vascak [1], Interactives [2], Falstad [3] та інші. Основними недолі-

ками цих сайтів є відсутність української мови, наявність реклами, не 

дуже якісна графіка. Деякі платформи не можливо використовувати 

для проведення лабораторних робіт, а лише для демонстрації деяких 

явищ. 

Одним з найкращих, на нашу думку, є сайт інтерактивних симу-

ляцій PhET Colorado [4]. Цей сайт заснований у 2002 році лауреатом 

Нобелівської премії Карлом Віманом. PhET Colorado – це проект Uni-

versity of Colorado Boulder для створення і використання безкоштов-

них інтерактивних симуляцій з математики і наук про природу. Си-

муляції PhET Colorado створені на основі наукових педагогічних дос-

ліджень і спонукають учнів до навчальних досліджень і експеримен-

тування, використовуючи інтуїцію в середовищі, подібному до гри. 

PhET Colorado це безкоштовна платформа з великою кількістю симу-

ляцій, перевагами якої є: велика кількість симуляцій українською мо-

вою; високий рівень інтерактивності; якісна графіка; зручність у ви-

користанні; можливість легко змінювати параметри пристроїв; симу-

лятор відкривається у повноекранному режимі; він дає можливість 

розв’язувати якісні, кількісні та експериментальні задачі; його можна 

використовувати для виконання лабораторних робіт (дистанційне на-
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вчання); можна завантажити на пристрій (комп’ютер (MS), мобільний 

телефон (Android, iOS)). Особливістю симулятора є те, що він потре-

бує підключення до інтернету, але після завантаження інтернет не по-

трібен та потребує додаткового програмного забезпеченні (Java, Flash 

Player). 

Симуляція являє собою процес розробки моделі реальної чи уяв-

ної системи і проведення експериментів з моделлю. Мета імітаційних 

експериментів – зрозуміти поведінку системи та оцінити стратегії для 

функціонування системи. Інтернет-симуляції – це науково обґрунто-

вані і ефективні комп’ютерні анімаційні симуляції для вивчення реа-

льних фізичних явищ та процесів. 

Звичайно інтернет-симуляції не можуть повністю замінити реа-

льний дослід. Вони не повинні ставати єдиними демонстраціями при 

вивченні фізики, але з упевненістю можна стверджувати, що викори-

стання симуляцій під час вивчення фізики: 

- сприяє підвищенню інтересу до вивчення фізики. Урок стає 

більш видовищним, цікавим, привертає увагу до теми вивчення; 

- дає можливість «побачити» процеси, які протікають в мікросві-

ті, розібратися в деталях цих явищ, з’ясувати їх природу (те, що ра-

ніше треба було уявляти); 

- зрозуміти суть фізичних процесів, які відбуваються з великими 

швидкостями (за короткі проміжки часу); 

- дає можливість спрогнозувати явище за умови зміни даних за-

дачі, наприклад, тиску, температури, речовини та перевірити резуль-

тат; 

- показує цілісність картини природи шляхом висвітлення міжп-

редметних зв’язків; 

- під час дистанційного і змішаного навчання дає можливість ви-

конати лабораторні роботи та демонстрацію дослідів; 

- дає можливість проводити аналіз результатів розв’язку якісних 

та кількісних задач; 

- дозволяє провести досліди за відсутності необхідного облад-

нання. 
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Крім розділу «Фізика» на сайті PhET Colorado можна вибрати ро-

зділи «Хімія», «Математика», «Вивчення Землі» та «Біологія». 

На сучасному етапі розвиток інформаційно-комунікаційних ком-

петентностей учнів неможливий без використання сучасних інформа-

ційних технологій [5]. Використання паралельно з реальним експери-

ментом наукових симуляторів та віртуальних лабораторій сприяє фо-

рмуванню у здобувачів освіти мотивації щодо дослідницької та екс-

периментальної роботи, що, в свою чергу, сприяє зацікавленості здо-

бувачів освіти у вивченні предмету і підвищує інтерес здобувачів 

освіти до вивчення фізики. Також використання симуляцій та інтера-

ктивних моделей під час вивчення нової теми значно скорочує час, 

необхідний для пояснення нових фізичних явищ і законів [6]. 

Використання симулятора PhET Colorado в Миколаївський гімна-

зії №25 показало його високу ефективність при проведенні занять в 

дистанційній формі та для демонстрацій фізичних явищ при відсут-

ності необхідного обладнання. Вчителі відмічали зручність у викори-

станні цієї платформи. Особливо сподобались інструменти «Візьми і 

перетягни», слайдери для оперативної зміни параметрів, різноманітні 

кнопки та перемикачі. Сподобалась велика кількість інструментів – 

лінійок, секундомірів, електричних вимірювальних приладів і термо-

метрів. Симулятор можна використовувати для двох груп користува-

чів, також можна задавати індивідуальний темп навчання та скорис-

татися даним сервісом в будь-який час і в будь-якому місці зі зручно-

го гаджета. Вчитель має можливість швидко провести перевірку ви-

конаної роботи, також більше вивільняється часу на проведення інди-

відуальних робіт зі здобувачами освіти. Симулятор можна викорис-

товувати для реалізації сучасних форм навчання, таких як метод про-

ектів, проблемне навчання, самостійна пошукова діяльність, перевір-

ка гіпотез. Не менш важливою є безпека роботи з симулятором для 

життя і здоров’я школярів і студентів. 

На завершення підкреслимо, що використання інтернет-платформ 

повинно стати невід’ємною частиною сучасного уроку, а встановлен-

ня в кабінеті фізики сучасного інтерактивного обладнання є 

обов’язковим. 
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Катерина Гордієнко, 

Валентина Дармосюк 

МАЙСТЕР-КЛАС «ПАРАБОЛА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ» 

Згідно Концепції розвитку природничо-математичної освіти 

(STEM-освіти) основне завдання базової середньої освіти – форму-

вання стійкого інтересу до природничо-математичних предметів, 

оволодіння технологічною грамотністю та навичками розв’язання 

проблем, залучення до дослідництва, винахідництва, проектної діяль-

ності, що дасть змогу збільшити частку тих, хто прагне обрати науко-

во-технічні, інженерні професії. Знайомство з кривими другого по-

рядку починається в середній школі. Квадратична функція одна з 

найважливіших в шкільному курсі математики, її вивчення передба-

чено в 8 та 9 класах. Однією з найбільших проблем є те, що учні зде-

більшого не бачать практичного застосування знань у повсякденному 

житті. Знайомлячись з поняттям «парабола», не завжди усвідомлю-

ють його значення і не замислюються над тим, що дана форма зустрі-

чається людині чи не на кожному кроці. Розробка майстер-класу «Па-

рабола та її властивості» передбачає використання дослідницьких ме-

тодів у вивченні учнями матеріально-просторового середовища жит-

тєдіяльності людини; математичного моделювання для ознайомлення 

з властивостями та будовою кривих другого порядку; формування у 

учнів власної пізнавальної мотивації, соціального досвіду, що сприя-

тиме їх самовираженню та самореалізації. 

Поняття лінії визначилося в свідомості людини в доісторичні ча-

си. Спостереження за вигинами берега ріки, траєкторією кинутого 

каміння, контурами листя рослин послужили основою для поступово-

го встановлення поняття кривої. Один із великих геометрів античнос-

ті Аполлоній Пергский (262 до н. е. – 190 до н. е) прославився своєю 

монографією «Конічні перерізи», в якій сформулював змістовну зага-

льну теорію еліпса, гіперболи і параболи. Саме Аполлоній запропо-

нував загальноприйняті назви цих кривих. Як відомо, парабола – це 

лінія перетину прямого кругового конуса площиною, яка не прохо-
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дить через вершину конуса і паралельна одній із його твірних. Учас-

ники майстер-класу можуть виконати таку побудову і отримати у за-

значений спосіб криву, якщо скористаються програмним забезпечен-

ням динамічної математики GeoGebra.  

GeoGebra – це програмне забезпечення з відкритим кодом під за-

гальною публічною ліцензією GNU та вільно доступне на 

www.geogebra.org. Там можна або завантажити інсталятори для декі-

лькох платформ, або запустити програмне забезпечення безпосеред-

ньо з Інтернету за допомогою GeoGebra Web Start. 

Використовуючи онлайн сервіс GeoGebra можна досить швидко і 

не прикладаючи великих зусиль виконати побудову в 3D просторі та 

отримати параболу як лінію перетину конічної поверхні та площини 

(Рис. 1). 

 
Рис.1 

 

Крім того, учням можна запропонувати змайструвати самостійно 

пристрій для побудови параболи. Він буде складатися із лінійки, три-

кутника та нитки (Рис. 2). 

Для іншого способу побудови параболи потрібні будуть тільки 

ножиці та папір. Папір потрібно порізати на паралельні полоси ши-

риною 1 см. На центральній полосі відмітити фокус і кожну полосу 
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потрібно зігнути так, щоб її край співпадав із фокусом (Рис. 3). Такий 

спосіб побудови демонструє оптичні властивості параболи: якщо на-

правити на параболу промінь світла, паралельно її осі симетрії, то всі 

промені зберуться в фокусі параболи. Як відомо, на цій властивості 

ґрунтується побудова параболічних дзеркал, що використовуються в 

автомобільних фарах і взагалі в прожекторах. Поверхню такого дзер-

кала можна отримати, якщо обертати параболу навколо своєї осі. 

Отримана в такий спосіб поверхня називається параболоїдом обер-

тання (Рис. 4). 

           
Рис. 2          Рис. 3 

 

Використання графічних засобів демонстрації дозволяє доступно 

і зрозуміло висвітлити поняття, які вивчаються та допомогти учням 

розкрити сутність цих понять. Використання графічних 

комп’ютерних засобів для вивчення природничо-математичних пред-

метів доцільно використовувати при дослідженнях та побудові мате-

матичних моделей природних явищ і процесів, візуалізації даних. 

Доцільно учасникам майстер-класу запропонувати знайти і інші 

застосування властивостей параболи. Наприклад, «параболічними» є 

арктичні квіти («Мак полярний» Рис.5, «Сон білий» Рис.6 і т.д.). За-

вдяки оптичній властивості параболи у таких квітів прискорюється 
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дозрівання насіння. Ще однією цікавою особливістю квітів, що воло-

діють властивістю параболічності є приваблення комах, які полюб-

ляють поніжитися в бутонах квітки, а це сприяє процесу опилення.  

 
Рис. 4 

 

        
   Рис. 5      Рис. 6 
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Створене освітнє середовище допомагає учням побачити всю ба-

гатогранність і красу математики в довколишньому світі, залучаю-

чись до продуктивної творчої праці, широко використовуючи інфор-

маційно-комунікаційні технології, фізичні досліди, математичне мо-

делювання, формуючи навички дослідницької діяльності та висновки 

про можливість практичного застосування математичних досліджень 

тощо.  
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