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  МЕТОДИСТА
Вісник

Методична

ПРОЕКТ

Робота над проектом «Методична пектораль» продовжується
Нові Державні стандарти, над якими почали працювати освітяни країни, передбачають широке

впровадження в поле методичної діяльності особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів,
формування ключових компетентностей, необхідних для засвоєння змісту освіти.

Можливостям зі створення єдиного освітнього простору в діяльнісній парадигмі навчання
був присвячений семінар учителів математики, який проводився в Антонінській ЗОШ 19 березня.
Його тема «Дидактична система та технології діяльнісного методу при вивченні математики в
школі» Вчителі математики Антонінської ЗОШ Стратенюк Т.Є., Молодницька Л.П., Богуш
Н.А. стали не просто учасниками проекту «Методична пектораль, над яким почали працювати
освітяни Красилівщини, а й мали можливість продемонструвати в практичній діяльності своє
методичне бачення проблем,зазначених в меті і завданнях Проекту.

Робота над реалізацією Державних стандартів в основній школі дасть можливість сформувати
предметну математичну і ключові компетентності, необхідні для самореалізації учнів.

Завданнями освітньої галузі, що визначають зміст математичної освіти в основній школі, є:
- розширення знань про число (від вивчених у початковій школі натуральних чисел до дійсних),

формування культури усних, письмових, інструментальних, точних і наближених обчислень;
- формування системи функціональних понять, умінь використовувати функції та їх графіки

для характеристики залежностей між величинами явищ і процесів;
- забезпечення оволодіння учнями мовою алгебри, уміннями здійснювати перетворення

алгебричних виразів, розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, моделювати за допомогою
рівнянь реальні ситуації, пояснювати здобуті результати;

- формування уявлень про математичну статистику і теорію ймовірності як окремі науки,
про особливості організації статистичних досліджень, наочне подання статистичних даних,
визначення числових характеристик статистичного ряду, понять випадкової події та її ймовірності;

- забезпечення оволодіння учнями мовою геометрії, розвиток просторового уявлення, умінь
виконувати геометричні побудови;

- формування знань про геометричні фігури на площині, їх властивості, а також умінь
застосовувати вивчене у процесі розв’язування геометричних задач;

- ознайомлення із способами і методами математичних доведень, формування умінь
використовувати їх у процесі навчання;

- формування знань про основні геометричні величини (довжина, площа, об’єм, міра кута),
способи їх знаходження серед пласких і просторових фігур, формування умінь застосовувати
здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях.

Основна увага вчителів математики спрямована на вирішення завдань освітньої галузі
«Математика», оновлення змісту, структури уроків, методичних підходів до їх реалізації.
Пропонуємо увазі читачів «Вісника методиста» конспекти уроків вчителів математики –учасників
конкурсного проекту «Методична пектораль».

Наталія ГЛУЩУК,  завідувач РМК.

скарбничка
 мудрості
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Тема: Додавання і множення
десяткових дробів.

Розв’язування вправ
Мета. Повторити та вдосконалити навички виконання вправ

на всі дії з натуральними числами та десятковими дробами,
розв’язування рівнянь та задач на рух.

Обладнання: картки, таблиці з українським алфавітом.
ХІД УРОКУ

I.Оголошення теми і мети уроку.
Урок сьогодні буде незвичайний. На даному уроці ми будемо

повторювати і вдосконалювати вміння та навички виконання
вправ на всі дії з натуральними числами та десятковими
дробами, розв’язувати задачі на рух і рівняння.

Одночасно ми візьмемо участь у Всеукраїнській експедиції
«Слава визволителям краю» мовою математики.

II.Актуалізація опорних знань учнів.
1. Сформулюйте правило додавання десяткових дробів.
2. Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів.
3. Сформулюйте правило множення десяткових дробів.
4. Як помножити дріб на 10, 100, 1000.
III.Розв’язування задач і вправ.
1.Виконати усно.
1,8 ‡ 10 + 4. (22)
5,6 ‡ 10 : 2 (28 - Ч).
28 - 63 : 3 (7 - Е).
0,21 ‡ 100 (21 - Р).
900 : 300 (3 - В).
2,6 ‡ 10 - 8(18-Н).
48 - 5 ‡ 3 (33 - Я).
19 ‡ 100 + 41. (1941)
Заповнити таблицю. У перший рядок записати значення

першого виразу, у третій рядок – значення останнього виразу,
а в другий – слово, літери якого зашифровані у завданнях 2 – 7.

Діти, ви одержали сумнозвісну дату. Пригадайте, що це за
дата.

(22 червня 1941 року розпочалася Велика Вітчизняна війна.
Українська земля зазнала перших бомбових ударів. Були
окуповані Львів, Луцьк, Рівне, Дрогобич, Ковель).

2.Розв’яжіть рівняння. Їх корені запишіть замість крапок у
таблиці.

а)  2х + 13,18 = 157,18.  (х = 72)
б)  97,06 – х = 24,06.      (х = 73)
в)  (2х + 40) ‡ 4 = 2160.  (х = 250)
З таблиці видно, скільки днів мужні воїни обороняли рідні

міста від фашистів.
3.Розв’яжіть задачу.
З Черкас до Києва назустріч один одному виїхали два

автомобілі. Швидкість першого була 60 км/год, а другого – на
20 км/год більша. Перший до зустрічі їхав 2 год, а другий – 1
год. Яка відстань між містами Черкаси і Київ?   (200 км)

Як пов’язане число 200 з війною? (За часів війни фашисти
знищили понад 200 українських сіл)

4.Виконати дії.
(384 : 32 + 10,74) ‡ 3,6 + 68,136 = 150.
Як число 150 пов’язане з історією Великої Вітчизняної війни

? (150 концентраційних таборів збудували нацисти в Україні)
5.Обчислити (самостійно).
1)  93,8 + 107,2 ;
2)  8,4 ‡ 10 + 11,7 ‡ 10 ;
3)  13,7 ‡ 10 + 6,4 ‡ 10 ;
4)  15,1 ‡ 10 + 50 ;
5)  43,5 ‡ 6 – 60 .
В кожному з виразів ви отримали число 201. Як це число

пов’язане з нашим селищем? (201 односельчанин не повернувся

з війни. Це була ціна Великої Перемоги.)
6.Розв’язати рівняння на картках
(х + 58) : 5 = 400.
Розв’язавши рівняння, ви отримаєте дату утворення УПА.
За скороченим записом скласти задачу і розв’язати її.
?
30 год – із швидкістю 60 км / год
2 год – із швидкістю на 11,5 км / год більшою
Пригадайте, що відбулося в листопаді 1943 року? (Київ

зустрів своїх визволителів).
7.Знайти значення виразу.
9,35 ‡ 3,2 – 24,7256 = 5,1944
Якщо у цьому дробі замість коми написати слово «березня»,

то матимемо дату 5 березня 1944 року.
Що ви про неї знаєте? (5 березня 1944 року визволення

прийшло на нашу Антонінську землю).
8.Обчислити:
    8 614 932 + 31 125 213 – 11 638 201 = 28 101 944
Якщо в цьому числі після другої та четвертої цифри поставити

крапки, то ми одержимо дату 28 жовтня 1944 рік – день
визволення України від фашистів.

Зараз пограємо в гру «Сонечко».
Використовуючи значення виразів прочитаємо зашифроване

слово. Ви здогадалися, що мова йде про День Перемоги. Коли
прийшла перемога на понівечену землю? Скільки років ми

святкуватимемо у 2015 році?
IV.Домашнє завдання: № 1353, № 1355 (1); повторити п. 30, 31.
V.Підсумок уроку.
Діти, сьогодні на уроці ми вдосконалили свої знання і вміння

щодо виконання дій з десятковими дробами. Цифри допомогли
нам пригадати важливі історичні події, пов’язані з Великою
Вітчизняною війною.

Велика Перемога дісталася українському народу дорогою
ціною. Ви ніколи б не народилися і ваші батьки не з’явилися на
світ, якби інші люди не віддали за ваше народження своє життя.
Пам’ятайте це.

Вірш «Там сплять навічно …»
За Батьківщину у боях вмирали
 Однаково – дорослі і малі...
За довгі роки ще не розшукали
Усіх могил солдатських на землі.
Розкидані вони у чистім полі,
Десь при дорозі, у розмай-траві...
Могил отих не обминай ніколи:
Поховані у них – для нас живі!
Там сплять навічно воїни-солдати,
Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини.
Їм не судилось весен зустрічати
Тих, що стрічаєш ти після війни...

Л.МОЛОДНИЦЬКА, учитель
математики.
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Тема: Додатні та від’ємні числа.
Координатна пряма. Модуль числа.

Порівняння чисел
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми; виявити

рівень засвоєння знань учнями; розвивати логічне мислення;
виховувати в учнів почуття прекрасного, прищеплювати любов
до рідного краю.

Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань, умінь
і навичок.

ХІД УРОКУ
Учитель. Урок сьогодні буде незвичайним, нетрадиційним.

До нас приїхали гості з редакцій газети «Математика», журналів
«Математика в школі» та «Математика в школах України».
Поцікавимося, з чим вони приїхали до нас. Першим має слово
представник газети «Математика».

Учениця 1 (представник газети «Математика»). Ми привезли
вам математичну скриньку, у якій знаходяться казки про
персонажів з країни «Математика». Послухайте одну з них.

Жили-були на числовій прямій маленькі точки. Вони дуже
любили веселитися і бавитися. Тільки точка О не брала участі в
цих іграх. Вона завжди спостерігала за

забавками своїх сусідок — точок, які знаходилися праворуч
і ліворуч від неї. Однак набридло пустотливим точкам гратися
на числовій прямій. Вони вислизнули зі своїх домівок на площину,
де стрибали з місця на місце. Точки-малявки А та С, нагулявшись
досхочу, вирішили повернутися додому. Але своєї домівки на
числовій прямій ніяк не могли знайти і затіяли сварку. Вони
зайняли одне місце на числовій прямій і запевняли одна одну, що
їхня домівка знаходиться саме тут — на 4 одиничних кроки від
точки О. У суперечку вимушена була втрутитися точка О.Вона
запитала точку А:

— Яка твоя координата?
— А що таке координата?
— Координата — це твоя адреса на числовій прямій. Недарма

її інакше називають координатною прямою. Ти, точко А, маєш
додатну координату і живеш праворуч від мене, а точка С –
ліворуч.

Точка О, що є початкам відліку, допомогла своїм сусідкам-
точкам розселитися по різних домівках. Кожна з точок-
мандрівниць відтепер знала свою адресу - координату і, щоб не
забути її, зробила для себе гарну прикрасу – медальйон з
координатою, записаною у дужках, і називалася вже повним своїм
іменем: А(4) та С (-4).

Відстань від оселі точки О до оселі точки А позначають |4|, а до
точки С - |-4|, крім того, 141   = |-4|= 4.

Точки А та С зрозуміли, що їх домівки знаходяться на
координатній прямій на однаковій відстані від точки О, але по
різні боки.

Учитель. А чим нас здивує журнал «Математика в школах
України»?

Учениця 2 (представник журналу «Математика в школах
України»). Уперше від’ємні числа з’явилися у давньому Китаї
близько 2100 років тому. Там уміли додавати та віднімати додатні
та від’ємні числа. В Індії у VII ст. були вже відомі правила
множення та ділення від’ємних чисел. У Європі від’ємними
числами почали користуватися в XII—XIII ст., але більшість
учених ставилися до від’ємних чисел, як до «хибних», і лише

додатні вважали «справжніми».
Завдяки французькому математику, фізику та філософу

Рене Декарту (1596—1650 рр.) додатні та від’ємні числа
отримали геометричне тлумачення, саме він увів координатну
пряму (1637 р.). Загальне визнання від’ємні числа як справді
існуючі отримали лише у першій половині XVIII ст. Тоді й
затвердилося сучасне позначення для від’ємних чисел.

У давнину від’ємні числа довгий час називали словами, які
означали «борг», «недостача». Навіть в VII ст. в Індії додатні
числа трактувалися як майно, а від’ємні — борг.

Учитель. З чим до нас завітав журнал «Математика в
школі»?

Учениця 3 (представник журналу «Математика в школі»).
Ми привезли для вас кросворд. Розгадайте його.

1.З двох чисел більшим вважають те, зображення якого на
координатній прямій міститься … (Правіше).

2.Для позначення від’ємних чисел використовують знак …
(Мінус).

3.Як називають числа 9 та – 9 ? (Протилежні).
4.Відстань від початку відліку до точки, що зображує число

на координатній прямій, це … числа (Модуль).
5.Числа додатні (цілі та дробові), від’ємні (цілі та дробові) і

число 0 – це числа … (Раціональні).
6.З двох чисел меншим вважають те, зображення якого  на

координатній прямій міститься … (Лівіше).
7.Число, що показує положення точки на координатній

прямій, це його … (Координата).
8.Як називають пряму, на якій узято початок відліку, задано

одиничний відрізок, показано додатній напрям ?
(Координатна).

Учитель. Ключове слово кросворда – Антоніни. Це
означає, як я розумію, що гості зацікавилися нашим селищем.
І для того, щоб дати відповіді на запитання, які в них виникли,
проведемо прес-конференцію, у якій візьмуть участь історик,
член товариства охорони пам’яток архітектури,
мистецтвознавець і філолог.

Звичайно, під час прес-конференції використовуватимемо
знання з математики. Представники преси, ставте запитання,
будь ласка.

Учениця 1. Прогулявшись вулицями селища, я зрозуміла,
що Антоніни на Ікопоті – це одне з найдавніших українських
поселень. У якому році засновано селище?

Учитель. Виконайте завдання і ви дізнаєтесь відповідь.
1. На термометрі – 20 С. Яку температуру показуватиме

термометр, якщо стовпчик ртуті:
А) підніметься на 170 С;
Б) опуститься на 70 С;
В) підніметься на 50 С.
Утворивши з модулів отриманих відповідей одне число,

матимемо: 1593 рік.
Що нам добавить історик ?
Історик. Садиба Антоніни постає у другій половині XVIII

століття, хоча перша згадка під назвою Голодиківці (Володьки,
Холодьки) сягають 1593 року, коли літописець розповів про
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людські втрати, що були понесені у селі під час набігу татар
того ж року. Голодиківці входили тоді до Заславської волості і
належали князю Олександру Заславському.

Учениця 2. Чи правда, що село названо на честь жінки ?
Учитель. Підказку отримаєте, якщо виконаєте наступне

завдання.
2.Які з чисел 1; -2; 0; 1,5; 7; - 0,9; 60 є:
А) натуральними;
Б) цілими;
В) від’ємними ?
З натуральних чисел утворимо число 1760, що і вказує на

рік, коли Голодиківці було перейменовано на Антоніни.
Знову надамо слово історику.
Історик. На одному із днів народжень, під мелодійні звуки

придворних музикантів, сестра Антоніни Мальчевської Барбара
Сангушко, що приїхала з Заслава, запропонувала
перейменувати Холодьки іменем своєї сестри – Антоніни.
Подільський краєзнавець С. Єсенін у фотокнизі-альбомі
«Хмельниччина справжня» пише: «… у 1760 році князівна
Барбара Сангушко зробила весільний подарунок своїй сестрі
Антоніні – подарувала село
Голодьки».

Учениця 3. При в’їзді в центр
Антонін праворуч від ставка
розмістився один із восьми в області
старовинних парків.

Яким же господарем створювався цей парк ?
Учитель. Щоб знайти відповідь, виконайте наступне

завдання.
3.Що більше:

а) – 6,9 чи 1,4;
б) – 5,7 чи – 5,9;

в) – 5 чи 0;
г) – 3 чи – 10;
д) – 15 чи 2;

е) – 10 чи – 8,1;
є) 4,2 чи – 4,3;
ж) – 7 чи – 9;
з) – 3 чи – 5;
и) – 5 чи 5;

і) – 12,3 чи – 12,2;
ї) – 13,1 чи – 13.

Виберіть картки з правильними відповідями і на зворотній
стороні карток прочитайте букви, зо утворюють прізвище.

1,4 – М; - 5,7 – А; 0 – Л; - 3 – Ь; 2 – Ч; - 8,1 – Е; 4,2 – В; - 7 –
С; - 3 – Ь; 5 – К; - 12,2 – И; - 13 –
Й.

Учень. (член товариства
охорони пам’яток архітектури)

Парк селища Антоніни
створювався у другій половині
XVIII століття тодішнім
господарем садиби Ігнацієм
Мальчевським на берегах річки
Ікопоть. Згодом парк стає одним
із найкрасивіших парків на
Волині.

Учениця 1. У центрі селища
милують зір прекрасні
архітектурні будівлі, в яких
наразі розмістилися місцева
адміністрація, Будинок творчості,  дитячо – юнацька спортивна
школа. Цікаво, скільки їм років?

4.Розмістіть числа в порядку зростання:

-25; -438; ;
4
12  249; -432; -503; -12.

Найбільше число і є відповіддю на запитання (249).
Учень. (член товариства охорони пам’яток архітектури)
У1812 році князь Сангушко започаткував в Антонінах

маєток.
Будівля флігеля схожа на

широку підкову. Середня
частина двоповерхова, із
розчленованим пілястрами
фасадом. Вікна мають багате
обрамлення, кронштейни. Дах
мансардовий, оточений стінкою
аттика, де колись були кам’яні
вази. В центрі, під галереєю, є
картуш з гербом Потоцьких.

Манеж використовується
Антонінською дитячо-юнацькою
спортивною школою,

у колишньому графському
гаражі розмістилась селищна
рада.

Учениця 2. Неподалік, від
манежу розкинулось велике
футбольне поле. Його історичні
корені сягають глибокої давнини.
Що це за така цікава історія?

 Учитель. «Математику вже
тому вчити потрібно, що вона
розум до порядку приводить» -
сказав М.В. Ломоносов. А від
себе додам, що вона розвиває
логічне мислення. Розв’яжемо спочатку таку вправу з книги
А.Г. Гайштута «Математика в логічних вправах».

5.Знайти закономірність і вставити пропущені числа.

(У лівому віконечку слід записати число 4, що дорівнює
різниці -1-(-5); у правому число 7, що дорівнює різниці 5 – (-
2); а на даху число 11, що є сумою 4 + 7). Далі шукатимемо
відповідь на поставлене запитання. Виконаємо завдання.

6.Заповнити таблицю:

Випишіть усі цілі додатні протилежні числа, з яких утворіть
число… (1919).

Історик. Історична доля не зглянулася над головною окрасою
садиби – на місці колишнього палацу, збудованого за участю
архітектора Ф. Арво, зараз футбольне поле. Антонінський
палац спалили в серпні 1919 року. Пожежа шаленіла кілька
днів.

Учениця 1. Значний інтерес представляє скульптура левів
на парапеті кам’яних сходів, що ведуть до брами. Кому на
згадку її встановили ?

Учитель. У цьому розібратися допоможуть такі вправи.
1.Прочитайте нерівності, назвіть усі цілі розв’язки

нерівності.
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А) -2 Ј х  2;
 Б) -3 Ј х  Ј -4;
В) -3 Ј х < 4.
Знайдіть картки з правильними відповідями і на зворотній

стороні прочитайте записані букви, з яких утвориться слово (-
2; -1; 0; 1; 2) – По; (-3; -4) – тоць; (-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3) – кий.

Мистецтвознавець. Дотепер у парку збереглася скульптура
левиці з левеням. Її встановили на згадку про поїздку Юзефа
Потоцького до Судану на африканське сафарі. Розповідають,
що під час полювання на молодого Потоцького несподівано
напала левиця. Місцеві мисливці застрелили звіра, тим самим
врятувавши життя гостя, а до людей
вийшло маленьке левеня, яке Потоцький
і привіз до Антонін.

Учениця 2. Ми пройшли історичними
і мистецтвознавчими стежками Антонін.
А хотілося б ще почути про поетичні
надбання Антонінщини.

Філолог. Ця  людина закохана у свої
Антоніни, у рідне селище.

Коли я повертаюсь із дальнього світу
У маленьке і тихе містечко своє,
То не можу надихатись вашого цвіту –
Він мені і наснагу, і силу дає.
Антонінські каштани, пахучі каштани,
Ви моя найдорожча, найближча сім’я,
Антонінські каштани, пахучі каштани,
Ви любов, і надія, і віра моя.
Як потрібно із неба покликати маму
На пораду з доріг та міжзоряних трас,
Я приходжу до вас, як до світлого храму,
І звертаюсь до неї лише через вас.
А як вітер подує на осінь щосили
І вона заблукає в моєму саду,
Я той перший листочок, що ви загубили,
Обережно у книгу на згадку кладу.
Хто автор цього вірша ?
Учитель. Відповідь отримаєте, розв’язавши вправу.
2.Знайти значення виразу:
А) | -5 | + | -3 |;
Б) | -9 | - | 0 |;
В) | -13 | Ч | 3 |;
Г) | -18 | : | -2 |;
Д) 120 : ( |-3,4| + |6,6|);

Е) (38,4 + | -18,6 |) : 4
1

;

Є) (|-2,5| + |-7,5|) Ч 4,5;

Ж) (| 28,4 | - | -18,4 |) Ч 5
1

;

З) 0 Ч (| -17,3 | + 125,7 - | 11,9 |).

Код для розшифрування:

Прізвище поета Коломієць.
Філолог. Поет, член Національної спілки письменників

України, Коломієць Микола Іванович, народився 11 березня
1941 року в селі Буча Київської області. В 1946 році сім’я
переїхала в селище Антоніни. Після закінчення Антонінської
середньої школи навчався в Хустському культосвітньому

технікумі Закарпатської області. Тут з’явилися перші друковані
твори.

Художник-прикладник, токар, шліфувальник,
мистецтвознавець – ось короткий перелік професій, освоєних
поетом. Захоплюється різьбленням по дереву, бере участь у
виставках декоративно – прикладного мистецтва в Чернівцях,
Києві, Москві, Будапешті. Його роботи потрапляють у США,
Польщу. В 1997 році виходить п’ять книг поета. Серед них
«Зойки блискавиці», «Перестигла тиша», «Роздоріжжя», а в 2000
році – збірка лірики «Прости Афганістан». Автор десяти
поетичних збірок. Лауреат обласної премії імені В.Булаєнка 2002
року.

Послухайте ще й такі рядки:
Найкраще село
Те село, де народилась
Гарну назву має
Антонінами його зовуть
Воно як сонце сяє
В моїм селі найбільше
Садки розквітають
Соловейки навесні
Найгучніш співають
Сім вербичок над ставком
Низько похилились
Ці вербички, як і я
В цім селі родились
Гарно в нашому селі,
В лісі і у полі
Знаю вистачить мені
На усе любові.
Учитель. Ці слова належать місцевій поетесі. Хто вона ? Щоб

дізнатися її прізвище, виконайте наступне завдання.
1. Розв’яжіть рівняння.
А) | х | = 1;
Б) | х | Ч 2 = | -14 |;
В) | х – 3 | = 6;
Г) | х | = 0.

Прізвище поетеси –
Рибачук.

Філолог. Віра
Рибачук живе в селищі
Антоніни.

У ч и т е л ь .
Закінчилася наша подорож Антонінами, селищем з багатим
минулим – історичним, поетичним. Здійснити цю подорож
допомагали нам знання з математики.

Н.БОГУШ, учитель математики.
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ЗНАМЕННІ Й ПАМ’ЯТНІ  ДАТИАлгебра 10 клас
Тема уроку: Розв’язування
тригонометричних рівнянь

Навчальна мета: повторити найпростіші тригонометричні
рівняння,  вироблення в учнів навичок і вмінь розв’язувати
тригонометричні рівняння, шляхом введення нової змінної;
стимулювати учнів до вибору і самостійного використання
різних способів виконання завдань.

Розвиваюча мета: цілеспрямоване формування в учнів
основних прийомів розумової діяльності: порівняння, аналізу,
синтезу, абстрагування, аналогії; розвиток пізнавального
інтересу, уміння використовувати сформовані знання, навички
і уміння в нових складних ситуаціях.

Виховна мета: виховання працьовитості, прищеплювання
бажання мати якісні глибокі знання, виховування
відповідальності та вимогливості до себе.

Тип уроку: комбінований із застосуванням технології
особистісно орієнтованого уроку, діяльнісного методу,
мультимедійних технологій.

Обладнання уроку: набір слайдів, картки-підказки, тести
для самостійної роботи, кросворд, анаграми, комп’ютер,
програми: Microsoft Word, Microsoft Power Point.

ХІД УРОКУ
I.Організаційний момент.
- Доброго дня, діти та наші  шановні гості! - Привітаємо,

учні, один одного усмішкою. Прошу сідати. Я запрошую на
урок, що збагатити вас, учні, новими знаннями, новими
враженнями, розширить ваш кругозір. Нас чекає сьогодні
незвичайний урок. Отож, починаймо!

II. Перевірка домашнього завдання.
Перед уроком учні-консультанти перевіряють наявність

домашніх робіт, звіряють правильність зі зразком. Звітують
про стан виконання домашнього завдання на уроці.

IIІ. Повідомлення теми, мети уроку
Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тему уроку в

зошити. Тема уроку: «Розв’язування тригонометричних
рівнянь» (Слайд 1)

Ознайомлення із завданнями уроку (Слайд 2)

Допоможуть нам в цьому: комп’ютер, програми: Microsoft
Word, Microsoft Power Point, картки-підказки, які ви
підготували.

Емоційна настанова. Запрошую вас до співпраці, і в ході
уроку мені потрібна ваша допомога і підтримка.

· Я бажаю вам бути працьовитими і доброзичливими.
· Я бажаю вам бути кмітливими і уважними.
А девізом нашого уроку будуть слова Конфуція (Слайд 3)
І V. Актуалізація опорних знань учнів
Пригадаємо ряд питань, які нам є необхідними під час

розв’язування тригонометричних рівнянь. Використаємо

технологію «Незакінчені речення» (Слайд 4), (Слайд 5).

Метод «Спіймай помилку». (Слайд 6), (Слайд 7)

(Слайд 8), (Слайд 9)

А зараз перейдемо до творчих завдань, адже можна творити
не тільки на уроках української літератури і світової літератури,
а і на уроках математики.

Переглянемо презентацію по темі «НАЙПРОСТІШІ
ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ», яку підготувала учениця
нашого класу.(творче завдання)

V. Осмислення й поглиблення особливостей
розв’язування тригонометричних рівнянь

Настанови вчителя. Але яким би складним не було
тригонометричне рівняння, розв’язати ми його зможемо лише
за умови дотримання певних правил, вказівок, рекомендацій.
Краса і багатство тригонометрії - це її формули. Всі вони
використовуються при розв’язуванні рівнянь. Крім
найпростіших тригонометричних рівнянь, є рівняння, які
відрізняються від них, такі рівняння зводяться до найпростіших
рівнянь за допомогою перетворень тригонометричних виразів,
та введення нових змінних.

Розглянемо три види рівнянь: (Слайд 10)

Вчитель. На практиці часто зустрічаються тригонометричні
рівняння, які містять однакові тригонометричні функції в
різних степенях.

Приклад 1. Розв’яжіть рівняння sin2x +4sinx -5 = 0. (Слайд
11)



7 стор.Вісник  МЕТОДИСТА

Практичне заняття № 1

№6 (7)

(колективне розв’язування по типу «Мікрофон»)
Розв’язання
Вчитель. Чи однакові аргументи у рівнянні? Функції? (Учні:

так)
Нехай sinx=y, де %у%d” 1, тоді sin2x=y2

y2+4y-5=0
За т. Вієта: y1=-5,         y2=1
Повертаючись до заміни, отримаємо:
  sinx=-5 і sinx=1
  sinx=-5 Рівняння не має розв’язків
 sinx=1

х=  nєZ

Відповідь: 2


+2 n, nє Z

Приклад 2. До вашої уваги пропонується розв’язати
рівняння

2+cos2x=2sinx  (Слайд 12).

Колективне розв’язування по типу «Мікрофон»
Вчитель: Чи однакові аргументи у рівнянні? (Учні: так)
Вчитель: Чи потрібно зводити рівняння до однієї функції?

Якщо «так», то яким чином це зробити? (Учні: так. Замінити
cos2x на  1-sin2x  і отримати рівняння відносно синуса )

2+(1-sin2x)-2sinx=0 ,
- sin2x-2sinx+3=0,   ’”(-1)
                                          sin2x+2sinx-3=0.
Один учень біля дошки працює самостійно.
Нехай sinx=y, де %у%d” 1, тоді sin2x=y2, а рівняння звелося до

квадратного
y2+2y-3=0,  звідки  y1=-3,         y2=1
Повертаючись до заміни, отримаємо:
  sinx=-3 і sinx=1. Перше рівняння розв’язків не має
sinx=1
+2n,  nє Z
Відповідь: +2n,  nє Z
Приклад 3. Розв’язати рівняння cos2x + sinx = 0
(колективне розв’язування по типу «Мікрофон») (Слайд 13)
Учні звертають увагу на те, що в даному рівнянні є різні

функції з різними аргументами. Пробуємо зробити так, щоб

утворилися однакові аргументи. Діти мають запропонувати
формулу cos2x=cos2x-sin2x.

Далі потрібно здійснити такі перетворення, щоб у рівняння
входила одна і та сама функція одного й того самого аргументу.
Для цього, очевидно, треба виразити cos2x через sin2x:

cos2x+sinx=0,
cos2x -sin2x+ sinx=0,
1-sin2x-sin2x+ sinx=0,
-2 sin2x+ sinx+1=0 ,      ’H(-1)
2 sin2x-sinx-1=0.  Один учень біля дошки  працює

самостійно.
Вводимо заміну  sinx=y, де %у%d” 1 тоді sin2x=y2 і отримуємо

рівняння:
2y2 –y -1=0,
 D=1-4’”2(-1)=9,
y1==-;       y2==1.
sinx= - і sinx2=1, звідки
x1=(-1)narcsin(-)+n=(-1)n(-)+n=(-1)n+1+n,  nєZ;
x2=+2m, mєZ.

Відповідь: +2m, mєZ
; (-1)n+1+n,  nєZ

VI. Історична довідка
Р о з г а д у в а н н я

кросворда (Слайд 14),
(Слайд 15)

У виділеному
стовпчику прізвище
відомого великого
математика, який
надав сучасного

вигляду тригонометрії.(Ейлер)
Виступ історикознавця. Портрет Ейлера (Слайд 16)
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Вісник

VIІ. Закріплення знань
Вчитель. Уміння працювати самостійно є дуже важливим і в

навчанні, і в житті. Крім того, для досягнення успіху в житті
важливим є наявність друзів, партнерів. Тому на цьому етапі у
вас є вибір працювати повністю самостійно або скористатися
допомогою товариша по парті. (Слайд 17)

VIІІ. Завдання «Вікторина понять» (Слайд 18)
В анаграмах зашифровані деякі поняття. Шляхом

перестановки букв потрібно скласти слова, що відносяться до
інформатики (нам на уроці допомагали знання з інформатики).
Прочитати слова, які є закодовані

ІX. Домашнє завдання. (Слайд 19)

X. Підсумок уроку
На уроці ви добре працювали, були активними, творчими,

уважними, розв’язали багато рівнянь, переглядали презентації. Т.СТРАТЕНЮК, учитель математики.

Отримані сьогодні на уроці практичні вміння і навички стануть
вам у великій пригоді в дорослому житті.

Ступінь рефлексії.  Закінчити речення: (Слайд 20)

Метод «Корисні та шкідливі звички».
- Які риси характеру допомагали вам досягти успіху

на уроці?
- Які заважали? (Слайд 21)

Оцінювання учнів. Визначення активних учнів класу.
Рефлексія вчителя.
Рівняння одне із фундаментальних понять математики, тому

я хочу закінчити урок такими словами: (Слайд 22)

Дякую за урок! Дякую за співпрацю!


