
Комунальний заклад  «Вінницький ліцей № 15»

Звіт про проведення тижня математики 
(14.03.2022 – 18.03.2022 р.)



План
тижня математики  

(14.03.2022 р.- 18.03.2022 р)

День тижня Назва заходу Клас Відповідальні
Понеділок

14.03.2022

1. Знайомство з міжнародним освітнім проектом з математики: “Matifik” 
2. Позакласний захід “Тригонометрія в нашому житті” 5-6 класи

10-А, 10-Б класи

Мельничук О.М.
Шерстюк І.В.

Поплавська М.В.

Маслова О.О.
Вівторок

15.03.2022

1.Позакласний захід « Число ㄫ – найвідоміша константа в світі»
2. Проєктна робота-дослідження “Відомі жінки-математики України”

11 класи

11класи

Пугачова О.В.

Пугачова О.В.
Середа

16.03.2022

1. Позакласний захід  Онлайн-гра “Відгадай дріб”

2 Відкритий урок “Системи рівнянь з двома змінними”

5 класи

9-А

Мельничук О.М.

Подолян Т.М.

Четвер

17.03.2022

1.Відкритий урок “Розв’язування завдань з параметром графічним методом”

2. Конкурс усного рахунку “ Чи можливо скласти тест ЗНО з математики без 
калькулятора”

3. Позакласний захід  “Прогресії в житті людини”

11-Б клас

11 класи

9 класи

Пугачова О.В.

Пугачова О.В.

Подолян Т.М.
П’ятниця

18.03.2022

1. Відкритий онлайн -урок : “Математика і факти про Україну”
2. Відкритий онлайн-урок з геометрії “Трикутники в житті людини”
3. Інтегрований урок “Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні 

корені, і творчість Лесі Українки”
4. Факультатив з математики “ Розв’язування типових завдань ЗНО”

5 - Г клас
7-Б клас
8-Б клас

10-Б     клас

Шерстюк І.В.
Мельничук О.М.
Маслова О.О.

Маслова О.О.



Невід'ємною частиною всієї освітньої  діяльності школи є позакласна робота з предмету, що 
поглиблює знання, розширює кругозір, розвиває творчі здібності, інтелект школярів.

Мета організації та проведення заходів під час предметного тижня :
🠶🠶 підвищення інтересу учнів до математики;
🠶🠶 поглиблення знань дітей;
🠶🠶 розвиток  учнівської творчості;
🠶🠶 формування вмінь та навичок щодо використання науково-популярної літератури та інших 

джерел інформації з математики ;
🠶🠶 професійна орієнтація.

Провідна роль в організації предметного тижня належить не тільки вчителям, а й учням. 
Тиждень математики – це час тісної співпраці вчителів та учнів. Зусилля вчителів з організації 

позакласної роботи позитивно позначаються на результатах навчання школярів. Відбувається 
поглиблення, розширення і систематизація знань дітей. 

Тиждень математики пройшов організовано, на високому методичному рівні. Усі заплановані 
заходи були проведені. Учителі  методичного об’єднання підготували і провели  змістовні заходи 
з предмету.

Учні 1 – 11 класів брали активну участь у тижні математики.



14.03.2022 р. ( 10-А та 10-Б клас, конференція Meet, учитель Маслова О.О. )
Позакласний захід “Тригонометрія в нашому житті”

Мета: показати, що тригонометрія тісно пов'язана з фізикою, зустрічається в природі, 
музиці, астрономії, медицині та в багатьох інших галузях. Тригонометрія знайшла 
відображення в нашому житті, і сфери, в яких вона відіграє важливу роль, 
розширюватимуться.



15.03.2022 р. ( конференція Zoom, учитель Пугачова О.В. 11 класи)

Позакласний захід « Число П – найвідоміша константа в світі»

🠶🠶 Мета: зробити дослідження і дати відповідь на питання : для чого вчені шукають 

високу точність числа П?

🠶🠶 Доповідачі: Гомза Вероніка, Присяжнюк Тетяна, Юр`єва Марина, Бабій Дар’я



Міжнародний освітній проект :”Matifik” 
Під час дистанційного навчання учні 5-6 класів познайомилися з математичною платформою 

Matifik . Це - онлайн інструмент для вивчення математики у початковій школі та у 5-6 
класах в ігровій формі. Діти із задоволенням проходили різні ігри та квести, їм подобалося 
грати і вивчати математику.



16.03. 2022р( конференція Google meet 9-Б 27 учнів) Відкритий урок 
“Системи рівнянь з двома змінними”
Мета: формувати вміння розв'язувати системи рівнянь з двома змінними” 



16.03.2022 р. ( 5-Б клас, конференція Zoom, учитель Мельничук О.М. )
Позакласний захід “ Онлайн-гра “Відгадай дріб”

Мета:  - формувати творчі здібності учнів при складанні власної задачі;
- розвивати логічне мислення, конструкторські здібності, 

кмітливість учнів, вміння аргументувати, доводити власну думку;
- прищеплювати інтерес до математики.



17.03.2022 р. ( конференція Zoom, 4 урок. Учитель Пугачова О.В. )
Тема : Розв’язування завдань з параметром графічним 

методом»
Мета: розглянути завдання з параметром профільного рівня,формувати навички 
розв’язання аналогічних завдань учнями 11 класів



17.03.2022р.(конференція Google meet учитель Подолян Т.М. Позакласний захід 
“Прогресії в житті  людини”)
Меета: дослідити застосування прогресій в різних галузях науки,формувати 
навички розвязувати задачі прикладного змісту.



18.03.2022 р. ( конференція Zoom, 3 урок, геометрія, 7-Б клас. 
Учитель Мельничук О.М. )

Тема : Трикутники в житті людини

• Трикутник – дуже важлива 
геометрична фігура, яка має 
велике практичне значення.

• Цю фігуру широко застосовують 
на практиці, особливо при 
будуванні різних споруд, 
мостових арок, перекриттів у 
будівництві тощо.



Конкурс усного рахунку “ Чи можливо скласти тест ЗНО з математики без 
калькулятора”(11 класи)



18.03.2022р. (конференція Zoom, 6 урок 5-Г клас. Учитель Шерстюк І.В.)
Урок – дослідження : « Математика і факти про Україну»
Мета: розвивати логічне мислення учнів, уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, пізнавальний інтерес до 

вивчення математики, виховувати в учнів почуття національної свідомості, патріотизм.



18.03.2022 8-Б клас, конференція Meet, учитель Маслова О.О.
Інтегрований урок “Тотожні перетворення виразів, що містять 

квадратні корені, і творчість Лесі Українки”



18.03.2022 10-Б клас, конференція Meet, учитель Маслова О.О.
Факультатив з математики “ Розв’язування типових завдань ЗНО”



Всеукраїнський  етап математичного конкурсу « Кенгуру» для учнів 2 - 6 класів.

Метою конкурсу є залучення учнів у цікавий і пізнавальний світ математики. Учасником конкурсу може бути кожен 
учень від 2-го по 6-й клас з усіх куточків України. Гра цікава як призерам Всеукраїнських олімпіад із різних предметів, 
так і тим, хто лише починає засвоювати ази цієї чудової науки – математики.

В 2021-2022 н.р. у Всеукраїнському етапі були залучені до конкурсу 103 учня, з яких відмінний результат отримали 40 
учасників, добрий 36. Так тримати!

Наступним кроком  мав бути Міжнародний етап конкурсу “Кенгуру”, який традиційно відбувається в березні. Але в 
зв’язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну організаційний комітет прийняв рішення відтермінувати 
проведення другого етапу (за уже поданими заявками )  на грудень 2022 року, у час запланованого Всеукраїнського 
етапу.



Усі заходи тижня математики спрямовувалися на активізацію 
пізнавальної діяльності учнів, підвищення інтересу до вивчення 
математики, розширення кругозору школярів , популяризацію точних наук.

Упродовж тижня  використовувалися різні прийоми, методи та форми 
організації освітньої позаурочної діяльності учнів, що забезпечило 
підвищення мотивації та  інтересу учнів, сприяло розкриттю внутрішнього 
потенціалу кожної дитини.

Сподіваємося, що здобувачі освіти зрозуміли, побачили та відчули 
красу математики, її присутність у нашому повсякденному житті , а 
найголовніше - усвідомили необхідність поглибленого вивчення цариці 
наук.
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