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 «Математика — це 

велична споруда, створена 

уявою людини, для 

пізнання Всесвіту». 

    Ле Корбюз’є 



 Предметний тиждень з математики був 

проведений з 11.02.2019 по 15.02.2019 р. з 

метою розвитку інтересу учнів до предмета, 

логічного мислення та самостійності, 

встановлення міжпредметних зв'язків,  

поглиблення знань учнів з математики, 

виховання згуртованості, поваги до  

товаришів, до їхньої думки, виховання  

наполегливості і відповідальністі, 

допитливості, творчої активності. 



Відкриття тижня математики 

 
 Ознайомлення з планом роботи. 

 

 

 Оголошення конкурсів тижня. 

Увага! Увага! Увага! 
В рамках предметного тижня з 

математики оголошується: 

1. конкурс на створення міні- проектів з 

математики на теми: 

o Омар Хаям-математик і поет. 

o Остроградський – математик і патріот. 

o Доля академіка Кравчука. 

o Ковалевська – математик і літератор. 

o  Магія чисел. 

o Математика і романтика. 

o Геометрія паркетів і орнаментів. 

o Математики жартують ( цікаві фото, 

жартівливі задачі тощо). 

2. конкурс на оригінальну (логічну, цікаву, 

нестандартну, жартівливу) задачу з 

математики. 

 

 

Роботи приймаються у друкованому 

вигляді, бажано у вигляді презентацій.  



Відкритий урок   

з математики 



  

 Відкритий урок проведений 12.02.2019року у групі  

СРА 16-2. 

 Мета уроку: 

 навчальна:  сформувати поняття криволінійної трапеції та 

визначеного інтеграла; домогтися засвоєння формули Ньютона – 

Лейбніца; сформувати вміння розв’язувати задачі, що 

передбачають використання поняття інтеграла та формули 

Ньютона – Лейбніца; показати міжпредметний зв’язок математики 

та  інших предметів; 

 розвиваюча: розвивати увагу, логічне мислення, вміння 

аналізувати, порівнювати та робити висновки; 

 виховна: виховувати наполегливість і відповідальність, 

допитливість, культуру математичного писемного мовлення, 

реалізувати ідею співробітництва. 

  

 

 



Девіз уроку: 



Проведення уроку 



  «Хто каже: цифри безсловесні? 
Вони ідуть назустріч веснам…» 



  

 

 Виховний захід з математики був 

проведений 13.02.2019 року у групі  КОБ 14-1 і 

РРА 13-1.  

 Захід проведений у формі математичного 

кафе. 
 Мета: зацікавити учнів, виробити у них стійкий 

інтерес до вивчення  математики, внести елемент 

незвичайного, нестандартного, захоплюючого, розвивати 

нестандартність мислення, творчу активність, швидку 

реакцію, виховувати почуття взаємопідтримки, 

взаємоповаги.   

  

 



 Захід приурочений до дня 

Святого Валентина. Тому було 

поєднання математики і кохання. Учні 

змагались, у різноманітних конкурсах, а 

також дізнались багато цікавого і нового 

про математику. 



 Учні підготували і розказали вірші, 

 де використовуються математичні терміни 
Альона Куценко 

Мурчить у серці знову ніжність. 

Любов живе в моїй душі. 

Перевіряю нас на збіжність 

Я за ознакою Коші. 

В границі – сльози, правда – в лицях. 

А потиск наших рук – печать. 

R знову рівне одиниці 

І я не знаю, що сказать. 

Сміється з мене Даламбер, 

Що знову числю інтеграли, 

Що мов поет в мені помер, 

Хоч щоб там інші не казали. 

Я ігнорую й знов ділю 

На два усе, що мали вдвох. 

Все числю й цифри не згублю 

У векторі своїх епох. 

Зчеркавши з Лейбницею опис, 

Накресливши мости суміжні, 

Я принесу тобі літопис, 

Де наші долі нерозбіжні 

В.Симоненко. 

Я не заздрю уже нікому – 

Де ще мудрих таких знайти? 

Це ж мені стало вперше відомо: 

Ікс плюс ігрек – це будеш ти. 

І здається, що я володію 

Віковічним секретом краси 

Лиш тому, що я розумію 

Загадкові твої ікси. 

Розумію? Який там розум! 

Просто здорово, що ти є! 

Що вслухається в ніжні погрози 

Збаламучене серце моє. 

Я не заздрю уже нікому – 

Де ще мудрих таких знайти? 

Одному лиш мені відомо: 

Ікс плюс ігрек – це будеш  

Степан Крижанівський. 

Ти – моя антидоля! 

І дві наші паралельні прямі  

Не зійдуться ніде й ніколи. 

Хіба, що там, у далекому антисвіті, 

Де схрещення ліній  

Уже нічого не означатиме... 





Міні- проекти учнів 



 До участі в тижні математики намагалася 

залучити усіх учнів 1-3 курсів. Щоб цього досягти, крім 

загальних заходів, у кожній групі проводились 10-ти 

хвилинні паузи на уроках математики, на яких 

розглядалися різноманітні задачі, знайдені учнями, а 

також жартівливі фото про математику. 

  

 Учні активно обговорювали 

задачі і розв’язували їх. 

Найактивніші учні були відзначені. 



 Людській фантазії нема меж і над цим 

ми переконуємося ледь не щодня. 

  



Математичний гумор 



 Пам’ятайте, хочете навчитися 

плавати, сміливіше входьте у воду. Хочете 

навчитися математики, беріться за 

завдання. Кожне розв’язання є своєрідним 

мистецтвом пошуку. 

    Михайло Кравчук 



Дякую за участь у 

предметному тижні. 


