
 Є в математиці щось таке, що 

викликає людське захоплення.  

                                     Ф. Хаусдорф 

19 лютого 2021 року викладач математики Яценко В.К. разом зі 

студентами 121 групи провели показове заняття з математики на тему "Куля. 

Сфера".  

Для досягнення мети було 

використано інтерактивні методи, 

прийоми роботи з застосуванням 

мультимедійної презентації, моделей 

геометричних тіл та предметів форми 

кулі та сфери. 

  Для організації рефлексії студенти 

отримали «Аркуш досягнень студента», 

у якому впродовж заняття відображали результати виконаних завдань. І за 

наступним аналізом викладача кожен присутній отримав оцінку. 

Під час актуалізації опорних знань були використані тестові завдання, 

вправа «Встанови відповідність», завдання розроблено за зразком ЗНО. 

Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна 

володіти певними прийомами 

математичної діяльності та навичками 

їх застосувань до розв’язування 

практичних задач. Значні вимоги до 

володіння математикою у 

розв’язуванні практичних задач 

ставлять сучасний ринок праці, 

отримання якісної професійної освіти, 

продовження освіти на наступних 

етапах. Тому одним із головних завдань курсу математики  є забезпечення умов 

для досягнення кожним студентом практичної компетентності. 



Тому вивченню теми передувало розв'язання проблемного питання: які з 

наявних предметів є кулею, а які є сферою? Що було з’ясовано після 

викладення нового теоретичного матеріалу. 

У ході заняття при вивченні нового  

матеріалу студенти мали можливість 

виконувати вправи «Встав пропущені 

слова», завдання зі «Збірника завдань 

для підготовки до ЗНО з математики», 

усні вправи практичного змісту. 

Поринути в музику числа 𝜋 змогли 

студенти завдяки віртуальному відвідуванню науково-практичної конференції 

"Числа керують світом", де  студентка Максименко Д. презентувала результати 

дослідження "Історія числа 𝜋 "  

Для узагальнення і систематизації знань студентам  було запропоновано 

ряд задач ідентичних тестів PISA. Особливістю таких задач із математики є те, 

що значна частина завдань – відкритого типу. Студентові не надається набір 

варіантів відповідей, з яких треба обрати один чи кілька правильних на його 

думку. Він мав самостійно виконати розрахунки чи міркування і записати свій 

варіант відповіді, який іноді може бути числовим, а іноді – словесним і 

передбачає аргументацію. Такі завдання – 

найскладніші. 

Студентів зацікавила прикладна 

задача на знаходження площі сферичної 

поверхні приміщення виставки. 

На занятті студенти виконували 

вправи зі «Збірника завдань для 

підготовки до ЗНО», який є авторською методичною розробкою викладача. 

Практична компетентність є важливим показником якості математичної 

освіти, природничої підготовки молоді. Вона певною мірою свідчить про 

готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної 



діяльності, до оволодіння професійною освітою. І як підсумок було проведено 

гру «Вірю - не вірю». 

Заняття пройшло змістовно, цікаво, інтенсивно, дало якісний навчальний 

і виховний результат.  


