Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
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АЛГЕБРА 9
МІНІ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Урахування особливостей сприйняття інформації сучасним учнем
(принцип «кліповості»: параграфи розподілені на рубрики, що сприймаються
як окремі повідомлення)
• Практична спрямованість: зміст навчального матеріалу зорієнтований на
формування в учнів здатності застосовувати математику в повсякденному житті
• Сучасний дизайн, що відповідає новітнім європейським тенденціям

Підручник є продовженням підручника
для 8 класу як за логікою викладання,
так і за структурою
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Приклади, Тренуймося, Інтелектуальний фітнес,
Підручник укладений відповідно до нової
Завдання із зіркою, Math for Life); додатковий мате
Програми з математики для загальноосвітніх наріал (рубрики Чи відомо вам?, Майбутня професія,
вчальних закладів.
Перерва на логіку, Поміркуйте, Тo be smart, Знайдіть
Підручник містить дороговказ (інформацію «Як
помилку); домашнє завдання, вправи на повторення
працювати з підручником»); повторення і діагно
навчального матеріалу, необхідного для вивчення
стичне оцінювання за матеріалом курсу алгебри
наступного параграфа.
8 класу; три розділи («Нерівності», «Квадратична
об’ЄДНаННЯ та ПереріЗ МНоЖИН
§6
Для мотивації вивчення нового навчального
функція», «Числові послідовності»); прикінцеві руматеріалу кожен параграф розпочинається рубри
брики («Повторення навчального матеріалу», «Відви зображували
множини за кою
допомогою
кругів ейлера,
а переріз
кількох
мноАктуальна
задача
, що
містить
задачу прак
повіді до завдань» вчора
та «Алфавітний
покажчик»).
жин за допомогою діаграм ейлера — венна
тичного змісту з повним або частковим розв’я
На початку кожного розділу наведено відомо
занням.
сті про практичне застосування
отриманих
у розділі
ви навчитеся
знаходити об’єднання
та переріз числових проміжків
СьогоДні
Наприкінці кожного розділу пропонується уза
знань і вмінь, перелік тем для проектних і дослід
ви зможете застосовувати поняття переріз та об’єднання до будь-яких множин,
гальнюючий теоретичний матеріал (рубрика Підницьких робіт та мотиваційні
цитати
відомих осо
ЗавЖДи
елементами яких є різні об’єкти (геометричні фігури, літери алфавіту, ноти тощо)
сумовуємо) та робота для самоконтролю (рубрика
бистостей.
Контрольна робота).
Три розділи підручника поділено на парагра
актуальна задача
Організовано інтернет-підтримку підручни
фи, що мають наскрізну нумерацію.
середy 17y дівчатy класуy 12y займаютьсяy шейпінгом,y 8y —y бодічи віДоМо ваМ?
ка —
отримати
додатковуобомаy
інформацію
та пройти
Окремі параграфи (перший і останній)
приВизначте,y
флексом.y
скількиy
дівчатy займаютьсяy
видамиy
Шейпінг (від англ. shaping —
фітнесу,yякщоyвідомо,yщоyкожнаyдівчинаyобов’язковоyзаймаєтьсяy
онлайн-тестування
можна
за
посиланням
www.
свячено повторенню
і
систематизації
навчального
надання форми) — це сучасна
хочаyбyоднимyізyцихyвидівyспорту.
наукомістка комплексна оздоinteractive.ranok.com.ua.
матеріалу.
Розв’язання
ровча система, яка передбачає
Структурні елементи, які містить кожний паКожний параграф
містить:
основний
навчаль
Розв’яжемоyзадачуyзаyдопомогоюyгеометричноїyсхемиy(рис.y1).
гармонійний
розвиток
і вдоскоЗображеніyнаyсхеміyвідрізкиyпозначаютьyтаке:
ліНіЙНі НерівНості
оДНіЄЮ
ЗМіННоЮ.
налення людини.
раграф,
наведено в таблиці.
Головна
ідея, Розминка
,
ний матеріал З
(рубрики
CMy—yкількістьyусіхyдівчатyкласу;
рівНосИльНі НерівНості
CKy—yкількістьyдівчат,yякіyзаймаютьсяyшейпінгом;
12yдівчат

FMy—yкількістьyдівчат,yякіyзаймаютьсяyбодіфлексом;
Зміст, коментарі
FKy—yшуканаyкількістьyдівчат,yякіyзаймаютьсяyіyшейпінгом,y
ви розв’язували лінійні рівняння Сз однією змінною
та
зображували
на
координатF
K
M
іyбодіфлексом.
ній прямій числові проміжки, задані нерівностями з однією
змінною ВСТУПНА ЧАСТИНА
8yдівчат
ТодіyCFy—yкількістьyдівчат,yякіyзаймаютьсяyлише шейпінгом:y
ліНіЙНі НерівНості З оДНіЄЮ ЗМіННоЮ.
CF = CM − FM ;y CF = 17 − 8 = 9 y(дівчат);
§ 5виконувати
17yдівчат
ви навчитеся
рівносильні
перетворення
нерівностей
та
розв’язувати
рівНосИльНі НерівНості
FKy—yкількістьyдівy
чат,yякіyзаймаютьсяyобомаyвидамиyфітнесу:y
лінійні нерівності з однією змінною
Вчора, сьогодні,
завжди
Якими
знаннями, уміннями й навичками за темою
рис. 1
FK = CK − CF ;y FK = 12 − 9 = 3 y(дівчини).
ви розв’язували лінійні рівняння з однією змінною та зображували на координатданого
параграфа учень вже володіє. Чого навчитьви зможете
розраховуватинійчас
виконання
завдань
контрольної
та розв’явчора
прямій
числові проміжки,
задані
нерівностями роботи
з однією змінною
зувати задачі логістики
Г о л о в н а і д еся,
я опрацювавши даний параграф. Що зможе робити

Рубрики, позначки, піктограми

СьогоДні

пригаДайте!

ви навчитеся виконувати рівносильні перетворення нерівностей та розв’язувати
лінійні нерівності з однією змінною
Зy курсуy 8y класуy вамy відоміy поняттяy множини,y підмножини,y

надалі, використовуючи вивчений матеріал, у тому

перерізом множин A і B начисловихyмножин,yперерізуyмножин.
числі під час розв’язування задач, змодельованих на
ви зможете
розраховувати
час виконання
завдань контрольної
роботи та розв’язивають
множину
їх спільних
ЗавЖДи
задачі
логістики
а к т у а лзувати
ьна
за
дача
елементів.
Вy актуальнійy задачіy
кількістьy
дівчат,y якіyжиття
займаютьсяy обомаy
ситуаціях
з реального
Записують: A ∩ B (знак
видамиyфітнесу,yвідповідаєyпоняттюyперерізуyмножинyAyіyB,yякщоy
Русланy виконувавy тестy наy визначенняy коефіцієнтаy інтелектуy
о ваМ?
« ∩ » а—к тсимвол
перерізу).
прийняти,y щоy Ay —y множинаy дівчат,y якіy займаютьсяy шейпінгом,y
уальна задача
(IQ).yВінyрозв’язавymyзавданьyізyвиборомyодногоyваріантаyвідповіді,y
Ключові
терміни
By —y множинаy дівчат,y якіy займаютьсяy бодіфлексом.y Графічноюy
витратившиyнаyрозв’язанняyкожногоyзавданняy2yхв,yіy4yзавданняy
Русланy виконувавy тестy наy визначенняy коефіцієнтаy інтелектуy
чи віДоМо ваМ?
інтерпретацієюyперерізуyмножинyможеyбутиyрис.y2y(аyабоyб).yТакіy
(IQ).yВінyрозв’язавymyзавданьyізyвиборомyодногоyваріантаyвідповіді,y
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Продовження таблиці
Рубрики, позначки, піктограми

Контрольні роботи за навчальним матеріалом теми або
частини теми для самоконтролю й самооцінки, містять
завдання різних форм (завдання з вибором однієї праготуємося
до
Дпа
готуємося до Дпа
варіант 2 контрольної роботи: вильної відповіді, завдання з відкритою відповіддю) —
варіантinteractive.ranok.com.ua
2 контрольної роботи:
з інтернет-посиланням на відповіді та другий варіант
interactive.ranok.com.ua
завдань
§ 4§ 4

Контрольна робота
КоНтрольНа
КоНтрольНа
робота робота
№2
Варіант 1

№2
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 ;y 

 ; 

<;y>

(

;

)

Поміркуйте

§ 14

2
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= −tдії+ t − 10
;
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5 y = 4a − a + 1 ;
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6) y = −a 2 + a − 2.
Отже:y x1 = 3 ,y y1 = 5 ;y x2 = −3 ,y y2 = −5

⋅ 3 = 5 ;y y2 =
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+ xy = 1,
y
− xy + 4 = 0;

9x 2 − 5xy = −6,
7)y  2
y − xy = 6;

+ xy = 5,
y
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4x 2 − xy = 8,
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y − 3xy = −8.
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x 2 + 2xy + y 2 = 25,

британський
нейрофізіолог
 2
2
2xy + yразом
= 16; із норве
x −о’Кіф
джон
зькими психологами едвардом
2
( x + y ) і=мейБрітт
= 5,
25, x + yмозер.
мозером

2
− y = 4;
вчені
відкрили
в xголовному
−
16
;
=
x
y
(
)

мозку
клітини, які складають
систему
(орієн
2x = 9,позиціонування
x = 4,5,
тування
2y = 1у; просторі),—
y = 0,5. так звану
«внутрішню GPS».

{

− xy = 35,
y
− xy = 14;

{

{

n
 m−n
+
= 2,

m−n
 n
( m + 2 ) ( n − 3 ) = −6.
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To be smart

міст дії

Результат дії

темиy рівнянь,y визначив
івняння.

ОДЗ:y

{

n ≠ 0,
m≠n

y

1)

2)

y

3)

y

4) y

Запитання й завдання для більш
розв’язок;yнеyмаєyрозв’язків;yмаєyбезлічyрозв’язків:

3) y = a 2 − 2a + 7;

3

таблиці

5 yЗнайдітьy значенняy m,y приy якихy системаy рівняньy7 маєy єдинийy

1) y = x 2 − x + 6 ;
див. приклад 4
2) y = x 2 + 5x + 1;

5

)

yЗаy рисунками,y наy якихy зображеноy графікиy квадратичнихy
функційy y = ax 2 + bx + c ,y визначтеy значенняy x,y якіy задоволь
няютьyвказануyумову.

поміРКуйте

y1 =

(

РоЗминКа 1

Серед наведених функцій ви
Розділ
2 що мають сталий
значте ті,
знак. укажіть цей знак.

нняyxyзнайдемоyвідпо

)

меншіyвідyнуляy ax 2 + bx + c < 0 ,yтоyшукаємоyчисловийyпроміжок,y
наyякомуyпараболаyрозташованаyнижчеyвідyосіyOx.
Якщоyквадратнаyнерівністьyнестрога,yтоyнуліyфункціїyвходятьy
Закінчення
уyчисловийyпроміжокy(їхyпозначаютьyзафарбованимиyкружечкамиy
іyдляyзаписуyвикористовуютьyквадратніyдужки).yЯкщоyнерівністьy
називаютьy
піктограмистрога,y тоy нуліy функціїy неy входятьy доy проміжкуy
Зміст,(їхy
коментарі
виколотимиyточкамиyіyдляyзаписуyвикористовуютьyкругліyдужки).y

Рубрики, позначки,

іст дії

(

більшіy заy нульy ax 2 + bx + c > 0 ,y тоy шукаємоy числовийy проміжок,y
наyякомуyпараболаyрозташованаyвищеyзаyвісьyOx.
Якщоyнеобхідноyзнайтиyпроміжок,yнаyякомуyзначенняyфункціїy

IQ
TO BE SMART

m радимо
−n
n
1
прочитати:
= t ,yтодіy
= ;
рівнянняy системи,y вве Заміна:y n
m − n математи
t
Жуан Гомес «Світ
таy розв’яжемоy відносноy
2 т. 2. математики, шпигуни
tки.
1
−
2
+
1
=
0
,
t
ння.
t + = 2 ;y  і хакери. Кодування
y t = 1 і крипто
t
t ≠ 0;
графія».
m−n
Ця−книга
є спробою
= 1;y m
n = n ,yотже,y
m =розповісти
2n .
чатковихyзмінних.yУтво
n
читачеві історію шифрування
иманогоyрівyнянняyтаyдру
m = 2n, через призму розвитку мате
тковоїyсистеми.
 m + 2 n − 3 = −6;
) ( матичної
)
думки.
(
мануy системуy способомy ( 2n + 2 ) ( n − 3 ) = −6 ;y 2n 2 − 6n + 2n − 6 = −6 ;
ставимоy вy другеy рівнян
2
y іy розв’яжемоy отриманеy 2n − 4n = 0 ;y 2n ( n − 2 ) = 0 ;

–4

1)y

{
{

{

2
02x − my
= 4, –6yyyyyyyyyy0
4 x
x 5x + 3y = m + 3,матеріалу
лення
y
y теоретичного
3)y
0
y
y
y
y;
x − 5y = 2;
mx − 6–3
y =014
x
–3

глибокого осмис-

x

mx + y = m + 6,
x − 2y = −1, 2
2
2
2
y
y 4)y
ax2)y
+ bx
 0 = 16ax
2 ) x++c my
. + bx + c < 0
−x++c2>y0= m;ax + bx + c  0 ax
( m ++ bx
Бонусні
завдання
КЛючовий
момент
6 yЗнайдітьy
значенняyтричленy
а,y приy якихy
системаy
Якщоy квадратнийy
неy маєy
коренівyрівняньy
(тобтоy Dмаєy
< 0),yтриy
тоy

розв’язки;yдваyрозв’язки;yодинyрозв’язок;yчотириyрозв’язки:
відповіднаyфункціяyзавждиyмаєyсталийyзнак,yпричомуyцейyзнакy
збігаєтьсяyзіyзнакомyстаршогоyкоефіцієнта.
x 2 + y 2 = 4;
x 2 + y 2 = 9;
1)y 
y
y 2)y 
2
y − x = a;
y = x + a.
Узагальнимоyвивченеyіyзапишемоyалгоритмyрозв’язуванняyква
дратнихyнерівностейyграфічнимyспособом.
7 yЗобразітьy наy числовійy прямійy множинуy розв’язківy системиy

(2y − 5) = 0, квадратної нерівності
(7x − y )розв’язування
Алгоритм
рівняньy

(2y − 5) = 0. способом
( 2x − y + 5 )графічним
1.y Дляyзаданоїyнерівностіyрозглянутиyвідповіднуyфункціюy
y = ax 2 + bx + c .
в
п р а в и н а п оЗавдання
в т о р е н нна
я розвиток уваги
2.y Визначитиyнапрямyвітокyпараболиyтаyнуліyфункції.
3.yyРозв’яжітьyзадачу.
Схематичноyзобразитиyпараболу,yвраховуючиyїїyрозташуванняy
відносноyосіyабсцис.y
1) Сумаyдвохyнатуральнихyчиселyxyіyyyдорівнюєy7,yаyїхyдобутокy
4.y Визначитиyпроміжкиyзнакосталостіyфункціїy(
y > 0,y y < 0).
дорівнюєy10.yЗнайдітьyціyчисла.
5.y2)
Записатиyвідповідь,yурахувавшиyзнакyнерівності.y
Довжинаyтаyширинаyпрямокутноїyділянкиyдорівнюютьyxyсмy

таyyyсмyвідповідно.yПериметрyцієїyділянкиyдорівнюєy16yсм,y
аyплощаy—y12yсм2.yЗнайдітьyxyіyy.y
3) Першаyбригадаyвиконуєyвиробничеyзавданняyзаyx год,yаyдру
гаy —y заy yy год.y Другаy бригада,y працюючиy самостійно,y ви
конуєyцеyзавданняyнаy16yгодyдовше,yніжyперша.yПрацюючиy
разом,yдвіyбригадиyвиконуютьyтеyсамеyвиробничеyзавданняy
заy6yгод.yЗнайдітьyxyіyy.
4) Дваy автомобіліy виїхалиy одночасноy зy містy A іy By назустрічy
одинy одному.y Відстаньy міжy містамиy становитьy 280y км,y
швидкістьyпершогоyавтомобіляyдорівнюєyxyкм/год,yаyдругогоy
автомобіляy —y yyПерелік
км/год.y Черезy
2y годy вониy
зустрілисяy
і,y неy
додаткових
матеріалів
(книжок,
відеоматерізупиняючись,yпродовжилиyрухатисяyзyтієюyсамоюyшвидкіс
алів
тощо),
з
якими
варто
ознайомитися
допитливим
тю.y Першийy автомобільy прибувy доy містаy B наy 1y годy 10y хвy
пізніше,yніжyдругийy—yдоyмістаyA.
Знайдітьyxyіyy.
учням

Ми можемо бачити тільки невеликий відрізок майбутнього шляху, але ми бачимо, як багато ще належить
зробити.
алан тьюрінг

n1 = 0 yабоy n2 = 2

я.
«Алгебра» для 9 класу є основою навчально-методичного
риманіy значенняy Підручник
n.y Об
n = 0 y неy задовольняєy
ОДЗ,y отже,y n = 2,
194
m,y якеy відповідаєy
знай
комплекту,
до
якого
входять
збірник задач «Практикум», збірник самостій=
2
=
4
m
n
n.

них і контрольних робіт «Контроль результатів навчання» та методичні рекомендації для вчителя.
187
Пропонуємо міні-конспекти усіх
уроків до підручника.
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Урок № 1

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема. НЕРІВНОСТІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів за курсом алгебри 8 класу (за темами
«Раціональні вирази», «Квадратні корені. Дійсні числа», «Квадратні рівняння»); підготувати учнів
до написання діагностичної контрольної роботи; розвивати вміння аналізувати та узагальню
вати інформацію; виховувати відповідальність, працьовитість.
Очікувані результати: учні мають знати основні означення, властивості, формули, які вивчають
у 8 класі: основну властивість раціонального дробу; правила дій з раціональними дробами; озна
чення раціональних, ірраціональних, дійсних чисел; означення і властивості арифметичного
квадратного кореня; формулу коренів квадратного рівняння; означення і властивості функ
цій y =

k
x

2
, y = x , y = x ; уміти застосовувати ці означення, правила, властивості й формули

до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань, умінь, навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 Слово вчителя
Перш ніж приступити до вивчення алгебри в 9 класі, вам потрібно пригадати, чого ви навчилися у 8 класі, узагальнити знання, набуті впродовж минулого навчального року, і підготуватися до написання діагностичної контрольної роботи.
ІІІ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Узагальнення та систематизація знань
Фронтальна бесіда
Означення раціонального виразу. Цілі вирази. Дробові вирази.
Основна властивість раціонального дробу.
Дії над дробовими виразами.
Означення раціональних, ірраціональних, дійсних чисел.
Означення і властивості квадратного кореня.
Означення і формули для розв’язування квадратного рівняння.

7. Функції y =

k

x

, y = x 2 , y = x та їхні властивості.

 ІV. Удосконалення вмінь і навичок
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7), 4 (5, 7), 5 (3, 5, 7), 8 (1, 3, 5, 7),
12 (1, 3, 5, 7), 22, 26 розділу Повторення і систематизація навчального матеріалу.
 V. Підбиття підсумків уроку
 Взаємооцінювання роботи груп
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати опорні конспекти розділу Повторення і систематизація навчального матеріалу (на полях). Виконати вправи 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6,
8), 4 (6, 8), 5 (4, 6, 8), 8 (2, 4, 6, 8), 12 (2, 4, 6, 8), 23, 27.
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Урок № 2

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Контрольна робота № 1 (діагностична)
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення курсу алгебри
8 класу; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати відповідальність, самостійність, дис
циплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення алгебри у 8 класі, до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на перевірку.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом із уч
нями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на
роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила поведінки під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань діагностичної контрольної
роботи № 1
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи.
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Урок № 3

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей
Мета уроку: сформувати поняття числової нерівності, правильних і неправильних, строгих і не
строгих числових нерівностей; домогтися розуміння, у чому полягає метод різниці, засвоєння
алгоритму порівняння чисел методом різниці; розвивати культуру математичного мовлення
й записів; виховувати упевненість у власних силах.
Очікувані результати: учні повинні знати означення числової нерівності, правильних і неправиль
них, строгих і нестрогих числових нерівностей, уміти застосовувати метод різниці до доведен
ня нерівностей.
Основні поняття: числова нерівність, правильна, неправильна числова нерівність, строга, нестро
га числова нерівність, метод різниці, доведення нерівності.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи № 1 (діагностичної)
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV. Актуалізація опорних знань
 Виконання усних вправ
 V.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Фронтальна бесіда
Розглянути Актуальну задачу (§ 1).
 VI. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 1)
1. Означення нерівності, числової нерівності.
2. Метод різниці. Алгоритм порівняння чисел методом різниці.
3. Порівняння чисел за допомогою координатної прямої.
4. Доведення нерівностей методом різниці.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати усно вправи Розминка 1–4, Поміркуйте.
 VІI. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — доведення нерівності.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 1 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІIІ. Підбиття підсумків уроку
 ІX. Домашнє завдання
§ 1, виконати вправи 1, 4 рубрики Домашнє завдання.
10

www.e-ranok.com.ua

Урок № 4

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей (§ 1)
Мета уроку: удосконалити вміння учнів застосовувати поняття числової нерівності до роз
в’язування задач, зокрема доведення числових нерівностей.
Очікувані результати: учні повинні вміти застосовувати поняття числових нерівностей до розв’я
зування задач.
Основні поняття: числові нерівності, метод різниці, доведення нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальне опитування
Повторити означення математичної моделі задачі.
 ІV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 2 — алгоритм доведення нерівності.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7).
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — доведення нерівності Коші.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8), 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 2, 3 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в парах
Опрацювати вправу Завдання із зіркою.
Додатково: виконати вправу Перерва на логіку.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Туристична подорож Закарпаттям» рубрики Math
for Life.
 VІІ. Домашнє завдання
§ 1, опрацювати матеріал рубрики Чи відомо вам? (с. 21), виконати вправи 2, 3, бонусне завдання 5 рубрики Домашнє завдання.

11

www.e-ranok.com.ua

Урок № 5

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Основні властивості числових нерівностей (§ 2)
Мета уроку: домогтися засвоєння властивостей числових нерівностей; формувати вміння засто
совувати властивості числових нерівностей до розв’язування задач; розвивати вміння логічно
мислити, виховувати наполегливість, віру у власні сили.
Очікувані результати: учні повинні знати і вміти доводити основні властивості нерівностей, за
стосовувати їх до розв’язування задач, зокрема до оцінювання значень виразів.
Основні поняття: числова нерівність, подвійна нерівність, властивості числових нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (§ 1). Повторити властивості рівнянь.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути
Актуальну задачу (§ 2). Звернути увагу учнів на рубрику Поміркуйте.
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 2)
1. Основні теореми, які виражають властивості числових нерівностей.
2. Графічна інтерпретація теорем 3 і 4.
3. Правила, що застосовують під час перетворення нерівностей.
4. Оцінювання значень виразів.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Розминка 1–3, Перерва на логіку, Знайдіть помилку.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправу Поміркуйте.
Розібрати Приклад 1 — оцінювання значення виразу.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Опрацювати рубрику Перерва на логіку.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 2, виконати вправу 1 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 6

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Основні властивості числових нерівностей (§ 2)
Мета уроку: удосконалити вміння застосовувати властивості числових нерівностей до роз
в’язування задач, зокрема до оцінювання величин; перевірити рівень засвоєння знань із цієї теми
шляхом проведення самостійної роботи; розвивати навички самоконтролю; виховувати аку
ратність, наполегливість.
Очікувані результати: учні повинні знати властивості числових нерівностей і вміти застосовува
ти їх до розв’язування задач.
Основні поняття: числова нерівність, подвійна нерівність, властивості нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Математичний диктант
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Обговорення графічних інтерпретацій основних теорем, які виражають
властивості числових нерівностей.
 ІV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 2, 3 — оцінювання величин.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 2 (2, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 3–6 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Обговорити з учнями рубрику Чи відомо вам (с. 29). Запропонувати
скласти нерівності за матеріалом цієї рубрики.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 1
Відповісти на запитання учнів.
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Напис на етикетці бутля води» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VIІІ. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
§ 2, виконати вправу 2 і бонусне завдання 4 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 7

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення
виразу (§ 3)
Мета уроку: домогтися засвоєння теорем про почленне додавання і множення нерівностей; сфор
мувати вміння застосовувати ці теореми для оцінювання значень виразів; розвивати пам’ять,
увагу, кмітливість; виховувати зацікавленість у пізнанні нового.
Очікувані результати: учні повинні знати і вміти доводити теореми про додавання і множення не
рівностей, уміти застосовувати їх до розв’язування задач.
Основні поняття: числова нерівність, почленне додавання й множення нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (§ 2).
 ІV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 3).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 3)
1. Теорема про почленне додавання нерівностей.
2. Випадок додавання строгої і нестрогої нерівностей.
3. Теорема про почленне множення нерівностей.
4. Наслідок із теореми про почленне множення нерівностей.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Поміркуйте; Розминка 1, 2; Знайдіть помилку.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — оцінювання значення виразу; Приклад 2 — доведення нерівності.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3), 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4), 2 (2, 4, 6, 8), Перерва на логіку.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Опрацювати вправу Завдання із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 3, виконати вправи 1–3 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 8

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення
виразу (§ 3)
Мета уроку: удосконалити знання теорем про почленне додавання і множення нерівностей, уміння
застосовувати ці теореми до розв’язування задач; уміння оцінювати значення виразу; розвива
ти пам’ять, логічне мислення, увагу; виховувати наполегливість, акуратність.
Очікувані результати: учні мають уміти застосовувати теореми про почленне додавання і мно
ження нерівностей до розв’язування задач.
Основні поняття: нерівність, почленне додавання й множення нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Обговорити завдання, які викликали утруднення.
 ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Розглянуті на попередньому уроці правила додавання та множення числових нерівностей застосовуються для оцінювання значень виразів. Сьогодні ви навчитесь виконувати такі оцінювання.
 ІV. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 3, 4 — застосування почленного множення й ділення
нерівностей під час розв’язування геометричних задач.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 6 (1, 3), 7 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Обговорити виконання вправи рубрики Перерва на логіку.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 6 (2, 4), 8 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 V. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 2
 VI. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати задачу «Будівництво автозаправки та дороги» рубрики Math
for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VIІ. Домашнє завдання
§ 2, виконати вправу 4 (1, 2) рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 9

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки (§ 4)
Мета уроку: сформувати поняття нерівності зі змінною, розв’язку нерівності, множини розв’язків
нерівності, числового проміжку; сформувати вміння записувати розв’язки нерівності у вигляді
проміжку, читати їх та зображати на числовій прямій, визначати, чи є подане число розв’язком
поданої нерівності; розвивати увагу, пам’ять; виховувати акуратність.
Очікувані результати: учні повинні знати означення нерівності зі змінною, розв’язку нерівно
сті, множини розв’язків нерівності, числового проміжку, уміти застосовувати ці поняття
до розв’язування задач.
Основні поняття: нерівність з однією змінною, розв’язок нерівності, множина розв’язків нерівності,
числовий проміжок.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (§ 3).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути
Актуальну задачу (§ 4).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 4)
1. Означення нерівності зі змінною.
2. Означення розв’язку нерівності.
3. Що означає розв’язати нерівність.
4. Означення множини розв’язків нерівності.
5. Що таке числовий проміжок.
6. Зображення і запис числових проміжків.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправи Розминка 1–3, Поміркуйте.
Розібрати Приклад 1 — з’ясування, чи є подане число розв’язком поданої
нерівності.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Додатково: виконати вправу Перерва на логіку.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Бліц-опитування
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 4, виконати вправи 1, 3 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 10

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки (§ 4)
Мета уроку: удосконалити знання означень нерівності зі змінною, розв’язку нерівності, множини
розв’язків нерівності, числового проміжку; удосконалити вміння розв’язувати задачі, що перед
бачають застосування цих понять, зокрема записувати у вигляді проміжку множину точок, зо
бражену на рисунку; розвивати культуру математичного мовлення й записів; виховувати ак
тивність, працьовитість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення нерівності зі змінною, розв’язку нерівності, мно
жини розв’язків нерівності, числового проміжку і вміти застосовувати їх до розв’язування задач.
Основні поняття: нерівність зі змінною, розв’язок нерівності, множина розв’язків нерівності, число
вий проміжок.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Удосконалення знань і вмінь.
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 2 — запис у вигляді проміжку множини точок, зображеної на рисунку.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Опрацювати разом з учнями матеріал рубрики Чи відомо вам (с. 49).
Обговорити, яку фігуру на координатній площині задає подвійна нерівність з однією змінною.
Виконати вправи 3 (1, 3, 5), 4 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 3 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в парах
Опрацювати вправу Завдання із зіркою.
 ІV. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Раціональне харчування» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 V. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
§ 4, виконати вправи 2, 4 і бонусні завдання 5, 6 рубрики Домашнє
завдання.
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Урок № 11

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Урок узагальнення і систематизації знань (§ 1–4)
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Числові нерівності. Нерівно
сті зі змінною»; підготувати учнів до написання контрольної роботи; розвивати увагу, логічне
мислення, пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати наполегли
вість, свідоме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення числової нерівності, подвійної нерівності,
розв’язку нерівностей, числових проміжків, властивості числових нерівностей; уміти доводити
числові нерівності.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальне опитування за технологією
«Мікрофон»
1. Що називають числовою нерівністю?
2. Як можна порівняти числа методом різниці?
3. Сформулюйте основні властивості числових нерівностей.
4. Сформулюйте теореми про почленне додавання
і множення числових нерівностей.
5. Що називають нерівністю з однією змінною?
(За бажанням) Презентація навчальних проектів,
виконаних учнями за темами рубрики Шляхом досліджень (розділ 1).
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Робота в малих групах
Виконати вправи 4 (§ 1); 7 (1–3), 8 (1–6) (§ 2); 3–5
(§ 3) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
 VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал рубрики Підсумовуємо вивчене в § 1–4.
Виконати бонусне завдання 6 (§ 1), бонусне завдання 3 (§ 2), вправу 4 (3, 4) і бонусні завдання 5, 6 (§ 3)
рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 12

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Контрольна робота № 2
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми «Чис
лові нерівності. Нерівності зі змінною»; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати відпові
дальність, самостійність, дисциплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення теми «Числові нерівності. Нерівності зі змінною», до розв’язування вправ
і задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на перевірку.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з уч
нями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на
роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила поведінки під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 2
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи.
Повторити навчальний матеріал § 1–4.
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Урок № 13

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності (§ 5)
Мета уроку: сформувати поняття рівносильних нерівностей, лінійних нерівностей з однією змін
ною, сформувати вміння розв’язувати лінійні нерівності з однією змінною; розвивати вміння
проводити аналогії, порівняння; виховувати інтерес до математики.
Очікувані результати: учні повинні знати означення рівносильних нерівностей, лінійних нерівно
стей з однією змінною, уміти розв’язувати лінійні нерівності з однією змінною.
Основні поняття: рівносильні нерівності, лінійна нерівність з однією змінною, множина розв’язків не
рівності, правила розв’язування лінійних нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 4).
 ІV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Розглянути Актуальну задачу (§ 5).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 5)
1. Що означає розв’язати нерівність?
2. Означення рівносильних нерівностей.
3. Означення лінійних нерівностей з однією змінною.
4. Особливості розв’язування лінійної нерівності ax > b (с. 56).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Поміркуйте, Розминка 1, 3, Перерва на логіку.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 1, 2 — розв’язування нерівностей.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (1, 3, 5), 3 (1, 3) рубрики Інтелектуальний
фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 4, 6), 2 (2, 4, 6), 3 (2, 4) рубрики Інтелектуальний
фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Виконати вправу Завдання із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 5, виконати вправи 1, 2 рубрики Домашнє завдання.
20

www.e-ranok.com.ua

Урок № 14

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності (§ 5)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати лінійні нерівності з однією змінною; сформувати
вміння застосовувати лінійні нерівності до розв’язування задач; перевірити рівень засвоєння
знань учнів шляхом проведення самостійної роботи; розвивати логічне мислення, уміння роби
ти висновки; виховувати вміння самоорганізовуватися.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати лінійні рівняння з однією змінною шляхом рів
носильних перетворень, розв’язувати задачі з використанням лінійних нерівностей.
Основні поняття: рівносильні нерівності, лінійні нерівності з однією змінною.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 ІV. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — розв’язування текстової задачі за допомогою
нерівності.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4).
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 4 — знаходження області допустимих значень виразу
зі змінною під знаком кореня.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 4 (1, 3, 5).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 4 (2, 4, 6).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 5, 7 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 V. Перевірка знань
 Виконання завдань самостійної роботи № 3
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Рентабельність перевезення вантажу» рубрики Math
for Life. Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VІІ. Домашнє завдання
§ 5, виконати вправи 3, 4, 6 і бонусне завдання 7 рубрики Домашнє
з авдання.
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Урок № 15

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Об’єднання та переріз множин (§ 6)
Мета уроку: сформувати поняття об’єднання множин, перерізу та об’єднання кількох проміжків;
сформувати вміння розв’язувати задачі на застосування цих понять; розвивати культуру ма
тематичного мовлення й записів; виховувати працьовитість, наполегливість.
Очікувані результати: Учні повинні знати означення об’єднання множин, об’єднання та перерізу чис
лових проміжків, уміти виконувати їхню графічну інтерпретацію, зображати на числовій пря
мій та записувати у вигляді проміжків множини розв’язків нерівностей.
Основні поняття: множина, об’єднання та переріз числових проміжків.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Повторити поняття множини, підмножини, числових множин, перерізу
множин.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 6).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 6)
1. Що таке переріз кількох числових проміжків?
2. Означення об’єднання множин.
3. Що таке об’єднання кількох числових проміжків?
4. Приклади перерізів та об’єднань числових проміжків (таблиця на с. 68).
5. Можливі випадки знаходження перерізу та об’єднання проміжків
(узагальнююча таблиця на с. 69).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Розминка 1, 2.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 1, 2 — розв’язування подвійної нерівності; Приклади 3, 4 — знаходження перерізу та об’єднання проміжків.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1, 2, 3 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 6, виконати вправи 1, 2 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 16

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Об’єднання та переріз множин (§ 6)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають знаходження об’єднання
та перерізу числових множин і числових проміжків; розвивати вміння діяти за аналогією; вихову
вати дисциплінованість, працьовитість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення об’єднання та перерізу числових проміжків і вмі
ти застосовувати їх до розв’язування задач.
Основні поняття: об’єднання та переріз числових проміжків.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити поняття множин, перерізу множин, об’єднання множин; види
числових проміжків; можливі випадки об’єднання та перерізу числових
проміжків.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 4 (1, 3, 5), 5 (1, 3, 5), 6 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний
фітнес.
Додатково: виконати вправу Перерва на логіку.
(За бажанням) Опрацювати матеріал рубрики Чи відомо вам (с. 72).
 Робота в малих групах
Виконати вправи 4 (2, 4, 6), 5 (2, 4, 6), 6 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний
фітнес.
 Робота в парах
Опрацювати вправу Завдання із зіркою.
 VI. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна робота
Розв’язати задачу «Рятувальна станція на воді» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VIІ. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
§ 6, виконати вправу 3 і бонусне завдання 4 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 17

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Системи лінійних нерівностей з однією змінною (§ 7)
Мета уроку: сформувати поняття системи нерівностей з однією змінною, розв’язку системи нерів
ностей; домогтися розуміння того, що означає розв’язати нерівність, засвоєння правил «вибо
ру меншого» і «вибору більшого»; сформувати вміння розв’язувати системи нерівностей; розви
вати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до математики.
Очікувані результати: учні повинні знати означення системи нерівностей з однією змінною, розв’язку
системи нерівностей, вміти розв’язувати системи нерівностей.
Основні поняття: система нерівностей з однією змінною, розв’язок системи нерівностей.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (1–4, § 6).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 7).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 7)
1. Що таке система нерівностей?
2. Означення розв’язку системи нерівностей з однією змінною.
3. Що означає розв’язати систему нерівностей?
4. Правила «вибору меншого» і «вибору більшого».
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Розминка 1, 2; Поміркуйте.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — розв’язування системи нерівностей.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4, 6).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Додатково: виконати вправу Перерва на логіку.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Опрацювати вправу Завдання із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 7, виконати вправу 1 і бонусне завдання 5 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 18

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Системи лінійних нерівностей з однією змінною (§ 7)
Мета уроку: удосконалити вміння учнів розв’язувати системи лінійних нерівностей з однією змін
ною, зокрема подвійні нерівності і нерівності, що містять змінну під знаком модуля; розвивати
вміння висувати гіпотези; виховувати старанність, наполегливість.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати подвійні нерівності і нерівності зі змінною
під знаком модуля.
Основні поняття: система нерівностей з однією змінною, множина розв’язків системи нерівностей,
подвійна нерівність, нерівності, що містять змінну під знаком модуля.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (5–8, § 6).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 2 — розв’язування подвійної нерівності.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8).
 Фронтальна робота
• Розглянути схеми розв’язування нерівностей виду x < a (a > 0)
і x > a (a > 0) (с. 81).
• Розібрати Приклад 3 — розв’язування нерівності, що містить змінну під знаком модуля.
• Розглянути узагальнену таблицю розв’язання нерівностей виду
x < a , x > a , x  a і x  a (с. 82).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 3, 6 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
 VIІ. Домашнє завдання
§ 7, виконати вправи 2, 3 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 19

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Системи лінійних нерівностей з однією змінною (§ 7)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати системи лінійних нерівностей з однією змінною, зо
крема сформувати вміння розв’язувати задачі, що зводяться до систем лінійних нерівностей;
перевірити рівень засвоєння знань учнів шляхом проведення самостійної роботи; розвивати
вміння логічно мислити, проводити аналогії; виховувати інтерес до вивчення математики.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати системи лінійних нерівностей з однією змін
ною, задачі, що зводяться до систем лінійних нерівностей.
Основні поняття: системи лінійних нерівностей з однією змінною.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
 ІV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 4 — розв’язування задачі за допомогою системи
нерівностей.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 4 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 4 (2, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 4 (1,3, 5), 5 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 6 (2, 4, 6), 7 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Перевірка знань
 Виконання завдань самостійної роботи № 4
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Феєрверк» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
VІІІ. Домашнє завдання
§ 7, виконати вправу 4 і бонусне завдання 6 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 20

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Урок узагальнення і систематизації знань (§ 5–7)
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Лінійні нерівності. Системи
лінійних нерівностей»; підготувати учнів до написання контрольної роботи; розвивати увагу,
логічне мислення, пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати напо
легливість, свідоме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення системи нерівностей, числових проміжків,
властивості числових нерівностей; уміти розв’язувати лінійні нерівності з однією змінною та
системи лінійних нерівностей з однією змінною.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальна робота
1. Наведіть алгоритм розв’язання лінійної нерівності з однією змінною.
2. Що називають об’єднанням та перетином числових проміжків?
3. Поясніть, як розв’язують системи лінійних нерівностей з однією змінною.
(За бажанням) Презентація навчальних проектів,
виконаних учнями за темами рубрики Шляхом досліджень (розділ 1).
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Колективне виконання завдань під керівниц
твом учителя
Виконати вправу Тренуємося 4 (7, 8) (§ 5),
 Робота в малих групах
Виконати вправи 4, 6 (§ 5); 7 (§ 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
 VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати рубрику Підсумовуємо вивчене в § 5–7.
Виконати вправу 5 і бонусне завдання 8 рубрики Домашнє завдання (§ 5).
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Урок № 21

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Дата ___/____/____ Клас _________

Контрольна робота № 3
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми «Нерів
ності»; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати відповідальність, самостійність, дисци
плінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення теми «Нерівності», до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати
зошити на перевірку.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з уч
нями мету й завдання уроку, налаштувати учнів
на роботу, провести інструктаж щодо виконання
завдань контрольної роботи, нагадати правила
поведінки під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 3
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі
запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі
під час виконання контрольної роботи. Повторити
навчальний матеріал § 5–7.
Опрацювати рубрику В один клік (§ 7), виконати
вправи Тренуємося і Домашнє завдання.
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Урок № 22

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Функція. Область визначення і область значень функції.
Графік функції (§ 8)
Мета уроку: узагальнити знання учнів про функцію, сформувати поняття області визначення і об
ласті значень функції, графіка функції; сформувати вміння знаходити значення функції за зада
ним аргументом і аргумент, при якому функція набуває задане значення; розвивати пам’ять,
уміння робити висновки; виховувати старанність, ініціативність.
Очікувані результати: учні повинні знати, що таке функція, означення області визначення, області
значень, графіка функції; уміти знаходити значення функції за заданим аргументом і аргумент,
при якому функція набуває задане значення.
Основні поняття: функція, аргумент, значення функції, область визначення функції, область значень
функції, графік функції, спосіб задання функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 7).
 V.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Розглянути Актуальну задачу (§ 8).
 VІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 8)
1. Приклади функціональних залежностей (рубрика Головна ідея).
2. Означення області визначення функції.
3. Означення області значень функції.
4. Означення графіка функції.
5. Узагальнення знань про функції, їхні графіки і деякі властивості (узагальнююча таблиця на с. 98).
 VІІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправи Розминка 1, 2.
Розібрати Приклади 1, 2 — знаходження значення функції, заданої формулою, при заданому значенні аргумента і значення аргумента, при якому функція, задана формулою, набуває певних значень.
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІІ. Підбиття підсумків уроку
 ІХ. Домашнє завдання
§ 8, виконати вправи 1, 2 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 23

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Функція. Область визначення і область значень функції.
Графік функції (§ 8)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування поняття
функції, зокрема знаходження області визначення і побудова графіка функції; розвивати уміння
логічно мислити, увагу; виховувати наполегливість, акуратність.
Очікувані результати: учні повинні вміти знаходити область визначення функції, заданої форму
лою, будувати графіки функцій, заданих формулами, що вимагають перетворення.
Основні поняття: функція, аргумент, значення функції, область визначення функції, область зна
чень функції, графік функції, спосіб задання функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Виконати вправи Поміркуйте.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — знаходження області визначення функції; Приклад 4 — побудова графіка функції.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7), 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8), 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 3 (1, 3, 5), 4 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Фізкультхвилинка.
Розглянути тему «Побудова графіків функцій у GOOGLE» (рубрика
В один клік).
Опрацювати Завдання із зіркою.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 3 (2, 4, 6), 4 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальне опитування
Розв’язати задачу «Вантажоперевезення» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 VІІ. Домашнє завдання
§ 8, виконати вправи 3, 4 і бонусні завдання 5, 6 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 24

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості (§ 9)
Мета уроку: сформувати поняття нулів функції, проміжків знакосталості функції; сформувати
вміння розв’язувати задачі на знаходження нулів і проміжків знакосталості функції.
Очікувані результати: учні повинні знати означення нулів і проміжків знакосталості функції, уміти
знаходити нулі та проміжки знакосталості функцій, заданих аналітично.
Основні поняття: нулі функції, додатні значення функції, від’ємні значення функції, проміжки знако
сталості функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 8).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 9).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 9)
1. Нулі функції.
2. Проміжки знакосталості функції.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Розминка 1–3, Поміркуйте.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 1–4 — знаходження нулів і проміжків знакосталості
функції.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 4, 6), 2 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Навчальний політ на гелікоптері» рубрики Math for
Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 9, виконати вправи 1, 2 і бонусне завдання 6 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 25

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості (§ 9)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають знаходження нулів і про
міжків знакосталості функцій; перевірити рівень засвоєння знань шляхом проведення самостій
ної роботи; розвивати вміння діяти за аналогією; виховувати скрупульозність, уважність.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі, що передбачають знаходження нулів
і проміжків знакосталості функцій.
Основні поняття: нулі функції, додатні значення функції, від’ємні значення функції, проміжки знако
сталості функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Математичний диктант
Запропонувати учням виконати взаємоперевірку математичного диктанта.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 5 — знаходження параметра, при якому задане число
є нулем заданої функції.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 3 (1, 3, 5), 4 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Пригадайте.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 3 (2, 4, 6), 4 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 5
Відповісти на запитання учнів.
 VІI. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальне опитування
Розв’язати Задачу із зіркою.
Додатково: виконати вправи Перерва на логіку.
 VІIІ. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
§ 9, виконати вправу 3 і бонусне завдання 7 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 26

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Властивості функції. Зростання і спадання функції,
найбільше й найменше значення функції (§ 10)
Мета уроку: сформувати поняття зростаючої та спадної функцій, проміжків зростання і спадання
функції, найбільшого і найменшого значень функції; сформувати вміння знаходити за графіком
функції проміжки її зростання і спадання, доводити зростання або спадання функції на проміжку,
знаходити найбільше і найменше значення функції; розвивати увагу, пам’ять.
Очікувані результати: учні повинні знати означення зростаючої і спадної функцій, найбільшого
і найменшого значень функції, вміти знаходити проміжки зростання (спадання) функції, доводи
ти зростання (спадання) функції, знаходити найбільше (найменше) значення функції.
Основні поняття: зростаюча (спадна) функція, проміжки зростання (спадання) функції, найбільше
(найменше) значення функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 9).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Розглянути Актуальну задачу (§ 10).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 10)
1. Означення зростаючої на деякому проміжку функції.
2. Означення спадної на деякому проміжку функції.
3. Окремі випадки зростання (спадання) функцій (таблиця на с. 118).
4. Алгоритм доведення зростання (спадання) функції на проміжку.
5. Найбільше та найменше значення функції.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправи Розминка 1, 2; Поміркуйте.
Розібрати Приклад 1 — знаходження проміжків зростання та проміжків спадання функції, найбільшого та найменшого значення функції, заданої графічно; Приклад 2 — доведення спадання функції на проміжку.
 Самостійне виконання завдань.
Виконати вправи Тренуємося 1, 2.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати Задачу із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 10, виконати вправи 1, 2 і бонусні завдання 4, 5 рубрики Домашнє
з авдання.
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Урок № 27

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Властивості функції. Зростання і спадання функції,
найбільше й найменше значення функції (§ 10)
Мета уроку: сформувати вміння застосовувати поняття зростаючої (спадної) функції, найбіль
шого (найменшого) значення функції до розв’язування задач; перевірити рівень засвоєння знань
учнів шляхом проведення самостійної роботи; розвивати навички самоконтролю, виховувати
інтерес до вивчення математики.
Очікувані результати: учні повинні вміти застосовувати поняття зростаючої (спадної) функції,
найбільшого (найменшого) значення функції до розв’язування задач
Основні поняття: зростаюча (спадна) функція, проміжки зростання (спадання) функції, найбільше
(найменше) значення функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Перевірка письмового завдання біля дошки.
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 ІV. Застосування знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — розв’язування задачі на застосування понять
зростання (спадання) функції, найбільшого (найменшого) значення
функції.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 4 (Задача «Телевізійний маркетинг») рубрики
Інтелектуальний фітнес.
 V. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 6
Відповісти на запитання учнів.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
Розв’язати задачу «Гоночний автомобіль» рубрики Math for Life.
 VІІ. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
§ 10, виконати вправу 3 і бонусне завдання 6 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 28

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Перетворення графіків функцій f ( x ) → f ( x ) + a ; f ( x ) → f ( x + a ) ;
f ( x ) → kf ( x ) (§ 11)

Мета уроку: домогтися засвоєння правил перетворювання графіків функцій: f ( x ) → f ( x ) + a ;
f ( x ) → f ( x + a ) ; f ( x ) → kf ( x ) ; сформувати вміння будувати графіки функцій, застосовуючи
відповідні перетворення; розвивати культуру математичного мовлення й записів, виховувати
скрупульозність.
Очікувані результати: учні повинні знати правила перетворювання графіків функцій: f ( x ) → f ( x ) + a ;
f ( x ) → f ( x + a ) ; f ( x ) → kf ( x ) ; уміти будувати графіки функцій, застосовуючи відповідні пере
творення.
Основні поняття: графік функції, паралельне перенесення вздовж осі, осьова симетрія.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 10).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 11) та матеріали рубрики Майбутня професія.
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 11)
1. Побудова графіка функції y = x .
2. Перетворення графіків функцій f ( x ) → f ( x ) + a (переміщення
вздовж осі Oy).
3. Перетворення графіків функцій f ( x ) → f ( x + a ) (переміщення
вздовж осі Ox).
4. Перетворення графіків функцій f ( x ) → kf ( x ) .
5. Узагальнення правил побудови графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (узагальнююча таблиця на с. 136).
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправи Розминка 1–3. Розібрати Приклади 1, 2 — побудова графіків функцій шляхом геометричних перетворень.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1, 2.
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати Задачу із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 11, виконати вправи 1, 2 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 29

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Перетворення графіків функцій f ( x ) → f ( x ) + a ; f ( x ) → f ( x + a ) ;
f ( x ) → kf ( x ) (§ 11)

Мета уроку: удосконалити вміння будувати графіки функцій, застосовуючи геометричні перетво
рення; сформувати вміння за поданим графіком функції записувати формулу, що задає цю функ
цію; перевірити рівень засвоєння знань шляхом проведення самостійної роботи; розвивати гра
фічну культуру, креативність; виховувати уміння самоорганізовуватися.

Очікувані результати: учні повинні вміти будувати графіки функцій, використовуючи геометричні
перетворення.
Основні поняття: графік функції, паралельне перенесення вздовж осі, осьова симетрія.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальої
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — за графіком функції записати формулу, що задає
цю функцію.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 6 (1, 3, 5), 7, 8 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 6 (2, 4, 6), 8 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 7
Відповісти на запитання учнів.
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
Опрацювати задачу «Зйомка дикої природи з квадрокоптера» рубрики
Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 VІIІ. Домашнє завдання
§ 11, виконати вправи 3–5 і бонусне завдання 5 рубрики Домашнє
завдання.
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Урок № 30

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Урок узагальнення і систематизації знань (§ 8–11)
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Функції. Властивості функ
цій. Перетворення графіків функцій»; підготувати учнів до написання контрольної роботи; роз
вивати увагу, логічне мислення, пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; ви
ховувати наполегливість, свідоме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення функції, основні властивості функцій, уміти ви
конувати геометричні перетворення графіків функцій.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальне опитування за технологією
«Мікрофон»
1. Що називають функцією? Що таке аргумент
функції, значення функції?
2. Що називають областю визначення і областю
значень функції?
3. Наведіть алгоритми знаходження нулів функції; проміжків знакосталості функції; доведення
зростання (спадання) функції на певному проміжку.
4. Розкажіть, як будують графіки функції за допомогою геометричних перетворень f ( x ) → f ( x ) + a ;
f ( x ) → f ( x + a ) ; f ( x ) → kf ( x ) .
(За бажанням) Презентація навчальних проектів,
виконаних учнями за темами рубрики Шляхом досліджень (розділ 2).
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Робота в малих групах
Виконати вправи 5 (1, 3, 5), 6 (1, 3, 5) (§ 8); 2 (1), 3 (1)
(§ 10); 4 (1, 3, 5), 5 (1, 3, 5) (§ 11) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
 VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал рубрики Підсумовуємо вивчене в § 8–11.
Виконати вправи 5 (2, 4, 6), 6 (2, 4, 6) (§ 8); 2 (2), 3 (2)
(§ 10); 4 (2, 4, 6), 5 (2, 4, 6) (§ 11) рубрики Інтелектуальний фітнес.
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Урок № 31

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Контрольна робота № 4
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми «Функ
ції. Властивості функцій. Перетворення графіків функцій»; розвивати логічне мислення, увагу;
виховувати відповідальність, самостійність, дисциплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення теми «Функції. Властивості функцій. Перетворення графіків функцій»,
до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань
контрольної роботи, нагадати правила поведінки
під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 4
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи.
Повторити навчальний матеріал § 8–11.
Виконати вправи 7, 8 рубрики Інтелектуальний фітнес (§ 8).
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Урок № 32

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратична функція, її графік і властивості (§ 12)
Мета уроку: сформувати поняття квадратичної функції; сформувати вміння будувати графік ква
дратичної функції; розвивати творчі здібності, графічну культуру; виховувати інтерес до ви
вчення математики.
Очікувані результати: учні повинні знати означення квадратичної функції, вміти розпізнавати ква
дратичні функції, будувати графік квадратичної функції.
Основні поняття: квадратична функція, парабола, вершина параболи, вісь симетрії параболи.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (§ 11).
 V.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 12).
 VІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 12)
1. Означення квадратичної функції.
2. Виділення квадрата двочлена.
3. Графік функції y = ax 2 + bx + c .
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Розминка 1–3, Поміркуйте (на с. 153).
 VІІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — побудова графіка квадратичної функції.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 1 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІІ. Підбиття підсумків уроку
 ІХ. Домашнє завдання
§ 2, виконати вправу 1 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 33

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратична функція, її графік і властивості (§ 12)
Мета уроку: домогтися засвоєння властивостей квадратичної функції; сформувати вміння
розв’язувати задачі, що передбачають застосування графіка та властивостей квадратичної
функції; розвивати вміння проводити аналогії, порівняння; виховувати наполегливість, працьо
витість.
Очікувані результати: учні повинні знати властивості квадратичної функції, уміти досліджувати
квадратичну функцію, розв’язувати задачі, що передбачають застосування властивостей ква
дратичної функції.
Основні поняття: квадратична функція, парабола, властивості квадратичної функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Повторити означення області визначення, області значень, проміжків
зростання і спадання нулів, проміжків знакосталості функції.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Розглянути властивості функції y = ax 2 + bx + c (таблиця на с. 154).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Розминка 4.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
 Розібрати Приклад 2 — дослідження квадратичної функції
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7).
Звернути увагу учнів на рубрику Перерва на логіку.
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 2 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 2 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати Задачу із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 12, виконати вправу 2 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 34

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратична функція, її графік і властивості (§ 12)
Мета уроку: сформувати вміння застосовувати графік та властивості квадратичної функції до
розв’язування прикладних задач; розвивати вміння висувати гіпотези; виховувати зацікавле
ність у пізнанні нового, активність.
Очікувані результати: учні повинні вміти застосовувати графік та властивості квадратичної
функції до розв’язування прикладних задач.
Основні поняття: квадратична функція, парабола, властивості квадратичної функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Перевірка письмового завдання біля дошки
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Виконання усних вправ
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 Бесіда
Обговорити з учнями, де в реальному житті зустрічається квадратична
функція. Навести приклади.
 V. Застосування знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — розв’язання Актуальної задачі.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 3 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 3 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Підбиття підсумків уроку
 Бліц-опитування
 Рефлексія
 VIІ. Домашнє завдання
§ 12, виконати вправу 3 (1, 2) рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 35

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратична функція, її графік і властивості (§ 12)
Мета уроку: удосконалити знання властивостей квадратичної функції, уміння будувати графік ква
дратичної функції, застосовувати властивості і графік квадратичної функції до розв’язування
задач; перевірити рівень засвоєння знань учнів шляхом проведення самостійної роботи; розви
вати культуру математичного мовлення й записів; виховувати вміння самоорганізовуватися.
Очікувані результати: учні повинні знати властивості квадратичної функції і вміти застосовува
ти їх до розв’язування задач.
Основні поняття: квадратична функція, парабола, властивості квадратичної функції.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Виконання завдань, аналогічних домашнім
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити властивості квадратичної функції (таблиця на с. 154).
 Бліц-опитування
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 4 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Пригадайте.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 4 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 8
Відповісти на запитання учнів.
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
Опрацювати задачу «Зйомки історичного фільму» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 160); обговорити
принцип роботи параболічного більярда.
Обговорити матеріал рубрик Чи відомо вам (с. 162–163).
 VIІІ. Домашнє завдання
§ 12, виконати вправу 3 (3, 4) і бонусні завдання 4, 5 рубрики Домашнє
завдання.

42

www.e-ranok.com.ua

Урок № 36

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратні нерівності (§ 13)
Мета уроку: сформувати поняття квадратної нерівності; сформувати вміння розв’язувати ква
дратні нерівності графічним способом; розвивати вміння орієнтуватись у видозміненій ситуа
ції; виховувати працьовитість, наполегливість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення квадратної нерівності, уміти розв’язувати
квадратні нерівності графічним способом.
Основні поняття: квадратна нерівність, парабола, нулі функції, проміжки знакосталості.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 12).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 13).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 13)
1. Означення квадратної нерівності.
2. Графічний спосіб розв’язування квадратних нерівностей.
Опрацювати алгоритм розв’язування квадратних нерівностей графічним
способом.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Опрацювати узагальнюючу таблицю на с. 165.
Виконати вправи Розминка 1, Поміркуйте.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — розв’язування квадратної нерівності графічним
способом.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 4), 3 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 3, 4), 3 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 13, виконати вправу 1 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 37

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратні нерівності (§ 13)
Мета уроку: сформувати вміння розв’язувати квадратні нерівності аналітичним способом; розви
вати вміння орієнтуватись у видозміненій ситуації; виховувати старанність, наполегливість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення квадратної нерівності, уміти розв’язувати
квадратні нерівності аналітичним способом.
Основні поняття: квадратна нерівність, квадратний тричлен, корені квадратного тричлена.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Повторити формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні
множники.
Звернути увагу учнів на рубрику Пригадайте (с. 167).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Розглянути аналітичний спосіб розв’язування квадратних нерівностей.
Звернути увагу учнів на рубрику Пригадайте (с. 168).
Опрацювати алгоритм розв’язування квадратних нерівностей аналітичним способом.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Розминка 2.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 2 — розв’язування квадратної нерівності аналітичним способом.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 4 (1, 3, 6), 6 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 4 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 13, виконати вправу 2 і бонусне завдання 8 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 38

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратні нерівності (§ 13)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати квадратні нерівності, зокрема розглянути при
клад розв’язування систем квадратних нерівностей; розвивати логічне мислення, пам’ять,
увагу; виховувати дисциплінованість, спостережливість.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати квадратні нерівності та їх системи.
Основні поняття: квадратна нерівність, система квадратних нерівностей, переріз множин.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Математичний диктант
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Нагадати учням, що розв’язування квадратних нерівностей можна розглядати як знаходження проміжків, на яких певна квадратична функція
набуває від’ємних, недодатних, додатних, невід’ємних значень.
 ІV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь.
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — розв’язування системи квадратних нерівностей.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 8 (1, 3, 5), 9 (1, 3, 5), 10 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний
фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Знайдіть помилку.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 8 (2, 4, 6), 9 (2, 4, 6), 10 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний
фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати Задачу із зіркою.
 Рефлексія
 VІІ. Домашнє завдання
§ 13, виконати вправи 3, 6 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 39

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Квадратні нерівності (§ 13)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати квадратні нерівності, зокрема сформувати вміння
знаходити помилки в наведених розв’язаннях; перевірити рівень засвоєння знань шляхом прове
дення самостійної роботи; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; виховувати свідо
ме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати алгоритми розв’язування квадратних нерівностей і вмі
ти застосовувати їх до розв’язування задач.
Основні поняття: квадратна нерівність, розв’язки квадратної нерівності, квадратний тричлен.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити алгоритм розв’язування квадратних нерівностей методом інтервалів.
Звернути увагу учнів на те, що методом інтервалів можна розв’язувати
не тільки такі квадратні нерівності, права частина яких дорівнює нулю.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Опрацювати вправу рубрики Готуємося до ДПА (с. 172).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 7 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 7 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 9
Перевірити кілька робіт за бажанням учнів.
Визначити й обговорити типові помилки, яких припустилися учні під
час виконання самостійної роботи.
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
Розв’язати задачу «Моделі прогнозування» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 VIІІ. Домашнє завдання
§ 13, виконати вправу 7 і бонусне завдання 9 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 40

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Урок узагальнення і систематизації знань (§ 12–13)
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Квадратична функція. Ква
дратні нерівності»; підготувати учнів до написання контрольної роботи; розвивати увагу,
логічне мислення, пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати напо
легливість, свідоме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення квадратичної функції, її властивостей, озна
чення квадратної нерівності; уміти будувати графік квадратичної функції, розв’язувати ква
дратні нерівності.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Перевірка письмового завдання біля дошки
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальне опитування за технологією
«Мікрофон»
1. Сформулюйте означення квадратичної функції.
2. Як називають криву, що є графіком квадратичної
функції?
3. Наведіть алгоритм побудови графіка квадратичної функції.
4. Наведіть властивості квадратичної функції.
5. Сформулюйте означення квадратної нерівності.
6. Наведіть алгоритми розв’язування квадратної
нерівності графічним способом; аналітичним
способом.
(За бажанням) Презентація навчальних проектів,
виконаних учнями за темами рубрики Шляхом досліджень (розділ 2).
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Робота в малих групах
Виконати вправи 2 (1, 3, 5), 5 (1, 3, 5), 11 (1, 3, 5) руб
рики Інтелектуальний фітнес (§ 13).
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
 VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал рубрики Підсумовуємо вивчене в § 12–13.
Виконати вправи 2 (2, 4), 5 (2, 4, 6), 11 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес (§ 13).
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Урок № 41

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Контрольна робота № 5
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми «Ква
дратична функція. Квадратні нерівності»; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати від
повідальність, самостійність, дисциплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення теми «Квадратична функція. Квадратні нерівності», до розв’язування
з адач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.

 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на перевірку.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань
контрольної роботи, нагадати правила поведінки
під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 5
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи.
Повторити навчальний матеріал § 12–13.
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Урок № 42

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними (§ 14)
Мета уроку: повторити поняття системи рівнянь, розв’язку системи рівнянь; сформувати вміння
розв’язувати системи рівнянь з двома змінними, із яких хоча б одне рівняння другого степеня,
графічним способом; розвивати вміння проводити аналогії, застосовувати знання у видозміне
ній ситуації; виховувати графічну культуру.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати системи рівнянь з двома змінними, із яких
хоча б одне рівняння другого степеня, графічним способом.
Основні поняття: система рівнянь, розв’язок системи рівнянь, графічний спосіб.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Повторити способи розв’язування систем лінійних рівнянь. Розглянути
таблицю на с. 182 (графічний спосіб). Виконати вправу Розминка 1.
 V.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Розглянути Актуальну задачу (§ 14).
 VІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 14)
1. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь.
2. Приклади запису рівнянь у звичному вигляді та графіки цих рівнянь
(таблиця на с. 183).
 VІІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправу Розминка 2. Розібрати Приклад 1 — розв’язування системи рівнянь графічним способом.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 (1, 3) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 1 (2, 4) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІІ. Підбиття підсумків уроку
 ІХ. Домашнє завдання
§ 14, виконати вправи 1, 2 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 43

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними (§ 14)
Мета уроку: сформувати вміння розв’язувати системи рівнянь з двома змінними, із яких хоча б одне
рівняння другого степеня, аналітичними способами; розвивати вміння проводити аналогії, за
стосовувати знання у видозміненій ситуації; виховувати культуру мовлення.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати системи рівнянь з двома змінними, із яких
хоча б одне рівняння другого степеня, способом підстановки і способом алгебраїчного додавання.
Основні поняття: система рівнянь, розв’язок системи рівнянь, спосіб підстановки, спосіб алгебраїч
ного додавання, метод заміни змінних.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Повторити способи розв’язування систем лінійних рівнянь. Розглянути таб
лицю на с. 182 (аналітичні способи). Розв’язати Вправи на повторення (§ 13).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 14)
1. Розв’язування систем двох рівнянь із двома змінними способом підстановки.
2. Застосування метода заміни змінних.
3. Розв’язування систем двох рівнянь із двома змінними способом ал
гебраїчного додавання.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 2, 3 — застосування аналітичних способів
розв’язування систем рівнянь.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7), 3 (1, 3, 5, 7).
Звернути увагу учнів на рубрику Поміркуйте.
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8), 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 2 (1, 3) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу рубрики Знайдіть помилку, вправу 2 (2, 4) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 14, виконати вправи 3 (1, 3), 4 (1, 3) рубрики Домашнє завдання.
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Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними (§ 14)
Мета уроку: удосконалити вміння розв’язувати системи двох рівнянь з двома невідомими, з яких
хоча б одне рівняння другого степеня, зокрема сформувати вміння визначати кількість роз
в’язків системи рівнянь; розвивати вміння логічно мислити, увагу, пам’ять; виховувати відпо
відальність, свідоме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати системи двох рівнянь з двома невідомими,
визначати кількість розв’язків системи рівнянь.
Основні поняття: система рівнянь, розв’язок системи рівнянь.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 ІV. Удосконалення знань і вмінь
Дослідити кількість розв’язків системи рівнянь залежно від коефіцієнтів
рівнянь.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Поміркуйте (Готуємося до ДПА).
Звернути увагу учнів на рубрику Слід знати (с. 188). Розглянути варіанти
кількості розв’язків системи лінійних рівнянь залежно від рівності або
нерівності їх коефіцієнтів (с. 189).
 V. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 4 — визначення кількості розв’язків системи рівнянь
залежно від значень коефіцієнтів.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 4 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 4 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 5 (1, 2) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 5 (3, 4) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
Розв’язати задачу «Маршрут туристичної подорожі» рубрики Math for
Life.
 VІІ. Домашнє завдання
§ 14, виконати вправу 5 і бонусне завдання 6 (1) рубрики Домашнє
з авдання.
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Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними (§ 14)
Мета уроку: удосконалити вміння застосовувати різні способи розв’язування систем двох рівнянь
з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; перевірити рівень засвоєння знань
учнів шляхом проведення самостійної роботи; розвивати навички самоконтролю; виховувати
старанність, працьовитість.
Очікувані результати: учні повинні знати способи розв’язування систем рівнянь, уміти застосову
вати їх до розв’язування задач.
 івнянь.
Основні поняття: система рівнянь, розв’язок системи рівнянь, способи розв’язування систем р
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Перевірка письмового завдання біля дошки
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Сьогодні ви маєте закріпити набуті на попередніх уроках теоретичні
знання й удосконалити вміння розв’язувати системи рівнянь, застосовуючи вже відомі способи розв’язування (графічний і аналітичні (підстановки та алгебраїчного додавання)).
 ІV. Застосування знань і вмінь
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 3 (1, 3, 5), 4 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 3 (2, 4, 6), 4 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 V. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 10
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати Задачу із зіркою.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 190).
Обговорити наукові досягнення Алана Матісона Тьюрінга.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 VІІ. Домашнє завдання
§ 14, виконати вправи 3 (2, 4), 4 (2, 4) і бонусні завдання 6 (2), 7 рубрики
Домашнє завдання.

52

www.e-ranok.com.ua

Урок № 46

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична модель
прикладної задачі (§ 15)
Мета уроку: домогтися засвоєння алгоритму розв’язування текстових задач за допомогою систем
рівнянь; сформувати вміння розв’язувати задачі за допомогою систем рівнянь; розвивати логіч
не мислення, увагу; виховувати інтерес до математики.
Очікувані результати: учні повинні знати алгоритм розв’язування задач за допомогою систем рів
нянь, уміти застосовувати його до розв’язування задач.
Основні поняття: математична модель задачі, аналіз умови задачі, аналіз розв’язків системи рів
нянь, алгоритм розв’язування задачі.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 Фронтальна робота
Розв’язати Вправи на повторення (§ 14).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути
Актуальну задачу (§ 15).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Розглянути алгоритм розв’язування текстової задачі за допомогою си
стем рівнянь.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — розв’язування задачі на арифметичне співвідношення між об’єктами.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 196).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 (2, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрики Чи відомо вам, Слід знати (с. 203).
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Бліц-опитування
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 15, виконати вправу 1 рубрики Домашнє завдання.
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Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична модель
прикладної задачі (§ 15)
Мета уроку: удосконалити знання алгоритму розв’язування текстових задач за допомогою систем
рівнянь, уміння розв’язувати задачі за допомогою систем рівнянь; розвивати логічне мислення,
увагу; виховувати інтерес до математики.
Очікувані результати: учні повинні знати алгоритм розв’язування задач за допомогою систем рів
нянь, уміти застосовувати його до розв’язування задач.
Основні поняття: математична модель задачі, аналіз умови задачі, аналіз розв’язків системи рів
нянь, алгоритм розв’язування задачі.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Перевірка письмового завдання біля дошки
Відповісти на запитання учнів. Обговорити матеріал рубрики Чи відомо
вам (с. 197). Пригадати відомі учням докази теореми Піфагора.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити алгоритм розв’язування текстової задачі за допомогою си
стем рівнянь.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 2 — розв’язування задачі на арифметичне
співвідношення між об’єктами.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 2 (1, 2).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 2 (3, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Підбиття підсумків уроку
Опрацювати умову завдання рубрики Перерва на логіку. Нагадати учням
про додаткові умови, які можна знайти на сайті interactive.ranok.com.ua.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 199), обговорити тему
участі українських школярів у міжнародному математичному русі (олімпіади, чемпіонати математичних і логічних ігор).
 VIІ. Домашнє завдання
§ 15, виконати вправу 2 рубрики Домашнє завдання, завдання рубрики
Перерва на логіку.
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Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична модель
прикладної задачі (§ 15)
Мета уроку: удосконалити знання алгоритму розв’язування текстових задач за допомогою систем
рівнянь, уміння розв’язувати задачі за допомогою систем рівнянь; розвивати креативність,
уміння логічно мислити, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до математики, наполегливість
у досягненні мети.
Очікувані результати: учні повинні знати алгоритм розв’язування задач за допомогою систем рів
нянь, уміти застосовувати його до розв’язування задач.
Основні поняття: математична модель задачі, аналіз умови задачі, аналіз розв’язків системи рів
нянь, алгоритм розв’язування задачі.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 ІV. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 3 — розв’язування задачі на роботу.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 3 (1, 2).
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 200). Обговорити
з учнями важливість застосування у промисловості, сільському господарстві та побуті енергоефективних технологій та обладнання, а також
проектів з енергозбереження.
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 3 (3, 4).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 3 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 V. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Вступні іспити» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 206), обговорити
з учнями особливості сучасного тестування, наголосити на необхідності
ефективної підготовки до ДПА і ЗНО.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VІ. Домашнє завдання
§ 15, виконати вправу 3 рубрики Домашнє завдання.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 207).
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Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична модель
прикладної задачі (§ 15)
Мета уроку: удосконалити знання алгоритму розв’язування текстових задач за допомогою систем
рівнянь, уміння розв’язувати задачі за допомогою систем рівнянь; перевірити рівень засвоєння
знань учнів шляхом проведення самостійної роботи; розвивати культуру математичного мов
лення й записів; виховувати уміння самоорганізовуватися, наполегливість у досягненні мети.
Очікувані результати: учні повинні знати алгоритм розв’язування задач за допомогою систем рів
нянь, уміти застосовувати його до розв’язування задач.
Основні поняття: математична модель задачі, аналіз умови задачі, аналіз розв’язків системи рів
нянь, алгоритм розв’язування задачі.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити алгоритм розв’язування текстових задач за допомогою си
стем рівнянь.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 4 — розв’язування задачі на рух.
Звернути увагу учнів на рубрику Пригадайте (с. 202).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 4 (1, 2).
 Робота в малих групах
Виконати вправу 4 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Пригадайте.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 11
Обговорити з учнями завдання, які викликали утруднення.
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати Задачу із зіркою.
Звернути увагу учнів на важливість математичного моделювання у різ
них сферах людської діяльності.
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 VІIІ. Домашнє завдання
§ 15, виконати вправу 4 рубрики Домашнє завдання.
Звернути увагу учнів на рубрику Чи відомо вам (с. 208).
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Урок № 50

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Урок узагальнення і систематизації знань (§ 14–15)
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Системи двох рівнянь з двома
змінними»; підготувати учнів до написання контрольної роботи; розвивати увагу, логічне мис
лення, пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати наполегливість,
свідоме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати способи розв’язування систем двох рівнянь з двома змін
ними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня, алгоритм розв’язування задач за допомогою
систем рівнянь; уміти розв’язувати системи рівнянь і задачі за допомогою систем рівнянь.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальне опитування за технологією
«Мікрофон»
1. Що називають системою двох рівнянь з двома
змінними?
2. Що таке розв’язок системи рівнянь?
3. Наведіть алгоритм розв’язування системи рівнянь графічним способом; способом підстановки; способом алгебраїчного додавання.
4. Наведіть алгоритм розв’язування задач за допомогою систем рівнянь.
(За бажанням) Презентація навчальних проектів,
виконаних учнями за темами рубрики Шляхом досліджень (розділ 2).
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (5), 2 (5) рубрики Інтелектуальний фітнес (§ 14); Тренуємося 4 (3) (§ 15).
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна бесіда
 VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал рубрики Підсумовуємо вивчене в § 14–15.
Виконати вправи 1 (6), 2 (6) рубрики Інтелектуальний фітнес (§ 14); Тренуємося 4 (4) (§ 15).
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Урок № 51

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Контрольна робота № 6
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми «Систе
ми двох рівнянь з двома змінними»; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати відповідаль
ність, самостійність, дисциплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення теми «Системи двох рівнянь з двома змінними», до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на перевірку.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з уч
нями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на
роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила поведінки під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 6
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи. Повторити навчальний матеріал § 14–15.
Опрацювати рубрику В один клік, виконати вправи
Тренуємося і Домашнє завдання цієї рубрики (§ 15).
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Урок № 52

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Числові послідовності. Способи задання послідовностей (§ 16)
Мета уроку: домогтися засвоєння означення числової послідовності, способів задання числових по
слідовностей; сформувати вміння знаходити будь-який член послідовності за заданою форму
лою; розвивати кмітливість, пам’ять, увагу; виховувати толерантність, активність.
Очікувані результати: учні повинні знати означення числової послідовності, способи задання число
вих послідовностей, уміти знаходити будь-який член послідовності за заданою формулою.
Основні поняття: числова послідовність, способи задання послідовностей, види послідовностей,
формула n-го члена числової послідовності.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 15).
 V.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути
Актуальну задачу (§ 16).
 VІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 16)
1. Означення числової послідовності.
2. Скінченні й нескінченні послідовності.
3. Зростаючі, спадні та стаціонарні послідовності.
4. Способи задання послідовностей.
 VІІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправи Розминка 1, 2; Поміркуйте (с. 218). Розібрати Прикла
ди 1–4 — знаходження члена послідовності за заданою формулою; членів
послідовності, заданої рекурентною формулою; визначення, чи є задане
число членом даної послідовності; розв’язування текстової задачі.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7), 3 (1, 3, 5, 7), 4 (1, 3).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6, 8), 3 (2, 4, 6, 8), 4 (2, 4).
Додатково: виконати вправи Перерва на логіку.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1, 2, 3, 5, 6 рубрики Інтелектуальний фітнес. Звернути
увагу учнів на рубрику Поміркуйте (с. 224).
 VІІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати Задачу із зіркою. Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
 ІХ. Домашнє завдання
§ 16, виконати вправи 1–4 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 53

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної
прогресії (§ 17)
Мета уроку: домогтися засвоєння означення арифметичної прогресії, формули n-го члена арифме
тичної прогресії; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування озна
чення та формули n-го члена арифметичної прогресії; розвивати культуру математичного
мовлення й записів; виховувати інтерес до вивчення математики.
Очікувані результати: учні повинні знати означення арифметичної прогресії, формулу n-го члена
арифметичної прогресії, уміти розв’язувати задачі на їхнє застосування.
Основні поняття: арифметична прогресія, різниця, n-й член, формула n-го члена арифметичної
п
 рогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 16).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути Актуальну задачу (§ 17).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 17).
1. Означення арифметичної прогресії.
2. Різниця арифметичної прогресії.
3. Формула n-го члена арифметичної прогресії.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Розминка 1, 2; Чи відомо вам (с. 229).
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 1 — знаходження різниці та n-го члена арифметичної
прогресії.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу Тренуємося 1 ( 2, 4, 6, 8).
Додатково: виконати вправи рубрики Поміркуйте.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 17, виконати вправу 1 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 54

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної
прогресії (§ 17)
Мета уроку: удосконалити знання означення та формули n-го члена арифметичної прогресії, удо
сконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення та формули
n-го члена арифметичної прогресії; розвивати вміння діяти за аналогією; виховувати старан
ність, наполегливість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення арифметичної прогресії, формулу n-го члена
арифметичної прогресії, уміти розв’язувати задачі на їхнє застосування.
Основні поняття: арифметична прогресія, різниця, n-й член, формула n-го члена арифметичної
п
 рогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Звернути увагу учнів на рубрики Чи відомо вам (с. 228).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Удосконалення знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 2–4 — застосування означення та формули n-го члена арифметичної прогресії.
Звернути увагу учнів на рубрики Чи відомо вам (с. 233), To be smart, запропонувати учням виконати завдання першої рубрики.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 2 (1, 3, 5, 7), 3 (1, 3, 5, 7), 4 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 2 (2, 4, 6, 8), 3 (2, 4, 6, 8), 4 (2, 4, 6, 8).
Додатково: виконати вправу Перерва на логіку.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 3 (1, 3, 5), 5 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Розглянути приклади послідовностей (література, музика тощо) за матеріалами рубрики Чи відомо вам (с. 236).
 Робота в малих групах
Виконати вправи 3 (2, 4, 6), 4 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати Задачу із зіркою.
(За бажанням) Історична справка про числа Фібоначчі.
 VIІ. Домашнє завдання
§ 17, виконати вправи 2–4 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 55

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної
прогресії (§ 17)
Мета уроку: удосконалити знання означення та формули n-го члена арифметичної прогресії; до
могтися засвоєння властивостей арифметичної прогресії; удосконалити вміння розв’язувати
задачі, що передбачають застосування означення, формули n-го члена та властивостей
арифметичної прогресії; перевірити рівень засвоєння знань учнів шляхом проведення само
стійної роботи; розвивати вміння швидко сприймати інформацію; виховувати старанність,
дисциплінованість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення арифметичної прогресії, формулу n-го члена та
властивості арифметичної прогресії, уміти розв’язувати задачі на їхнє застосування.
Основні поняття: арифметична прогресія, різниця, n-й член, формула n-го члена, властивості ариф
метичної прогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: комбінований.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу
1. Характеристична властивість арифметичної прогресії.
2. Узагальнена характеристична властивість арифметичної прогресії.
 V. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 5, 6 — застосування характеристичної властивості
арифметичної прогресії; розв’язування текстової задачі на арифметичну
прогресію.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 5 (1, 5), 6 (1).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 5 (2, 6), 6 (2).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 6 (1), 7 (1) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 12
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальна робота
Розв’язати задачу «Дзвінки у роумінгу» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 17, виконати вправи 5, 6 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 56

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Сума перших n членів арифметичної прогресії (§ 18)
Мета уроку: домогтися засвоєння формул для обчислення суми перших n членів арифметичної про
гресії; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв’язування задач; розвивати логічне
мислення, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до вивчення математики.
Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення суми перших n членів арифме
тичної прогресії, уміти застосовувати ці формули до розв’язування задач.
Основні поняття: арифметична прогресія, різниця, n-й член, сума перших n членів арифметичної
прогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 17).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути
Актуальну задачу (§ 18).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 18)
1. Виведення формули Sn =
2. Виведення формули Sn =

a1 + an

⋅n .

2
2a1 + d ( n − 1)
2

⋅ n.

 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 1, 2 — знаходження суми перших n членів
арифметичної прогресії.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7), вправу рубрики
Поміркуйте; опрацювати графічну інтерпретацію формули суми перших
n членів арифметичної прогресії.
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 рубрики Інтелектуальний фітнес.
Додатково: виконати вправу Перерва на логіку.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати Задачу із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 18, виконати вправи 1, 2 рубрики Домашнє завдання.
63

www.e-ranok.com.ua

Урок № 57

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Сума перших n членів арифметичної прогресії (§ 18)
Мета уроку: удосконалити вміння застосовувати формули для обчислення суми перших n членів
арифметичної прогресії до розв’язування задач; перевірити рівень засвоєння знань учнів шляхом
проведення самостійної роботи; розвивати навички самоконтролю; виховувати впевненість
у власних силах.
Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення суми перших n членів арифме
тичної прогресії та вміти застосовувати їх до розв’язування задач.
Основні поняття: арифметична прогресія, різниця, n-й член, сума перших n членів арифметичної
прогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на запитання учнів.
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Повторити формули суми перших n членів арифметичної прогресії.
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Застосування знань і вмінь.
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 3, 4 — застосування формул для обчислення суми
перших n членів арифметичної прогресії до розв’язування задач.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 3 (1, 3, 5, 7), 4 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 3 (2, 4, 6, 8), 4 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 2 (1, 3, 5), 3 (1, 3) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 2 (2, 4, 6), 3 (2, 4) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 13
Відповісти на запитання учнів.
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Податок на прибуток» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрики Майбутня професія, To be smart.
 VIІІ. Домашнє завдання
§ 18, виконати вправи 3, 4 і бонусне завдання 5 рубрики Домашнє
завдання.
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Урок № 58

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена
геометричної прогресії (§ 19)
Мета уроку: домогтися засвоєння означення, властивостей та формули n-го члена геометричної
прогресії; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення,
властивостей та формули n-го члена геометричної прогресії; розвивати творчі здібності; ви
ховувати працьовитість.
Очікувані результати: учні повинні знати означення, властивості та формули n-го члена геоме
тричної прогресії, уміти застосовувати їх до розв’язування задач.
Основні поняття: геометрична прогресія, знаменник, n-й член, формула n-го члена, властивості
г еометричної прогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 18).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Звернути увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглянути
Актуальну задачу (§ 19).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 19).
1. Означення геометричної прогресії.
2. Означення знаменника геометричної прогресії.
3. Рекурентна формула для геометричної прогресії.
4. Виведення формули n-го члена геометричної прогресії.
5. Властивості геометричної прогресії.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Виконати вправи Розминка 1, 2, Поміркуйте (с. 254–257).
Розібрати Приклади 1–3 — знаходження членів геометричної прогресії,
що задовольняють певні умови.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3), 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4), 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 1 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати Задачу із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 19, виконати вправи 1–3 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 59

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена
геометричної прогресії (§ 19)
Мета уроку: удосконалити вміння застосовувати означення, формулу n-го члена та властивості
геометричної прогресії до розв’язування задач; перевірити рівень засвоєння знань учнів шляхом
проведення самостійної роботи; розвивати вміння висувати гіпотези; виховувати інтерес до
математики, уміння самоорганізовуватися.
Очікувані результати: учні повинні вміти застосовувати означення, формулу n-го члена та власти
вості геометричної прогресії до розв’язування задач.
Основні поняття: геометрична прогресія, знаменник, n-й член, формула n-го члена, властивості гео
метричної прогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: застосування знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 V. Застосування знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 4, 5 — застосування геометричної прогресії до
розв’язування задач.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 4 (1, 3), 5 (1).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 4 (2, 4), 5 (2).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу 5 (1) рубрики Інтелектуальний фітнес.
Звернути увагу учнів на рубрику Перерва на логіку.
 Робота в малих групах
Виконати вправу 5 (2) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VI. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 14
 VIІ. Підбиття підсумків уроку
 Робота в групах
Розв’язати задачу «Населення міста» рубрики Math for Life.
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
 VІIІ. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику To be smart.
§ 19, виконати вправи 4, 5 і бонусне завдання 6 рубрики Домашнє
завдання.
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Урок № 60

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Сума перших п членів геометричної прогресії (§ 20)
Мета уроку: домогтися засвоєння формул для обчислення суми перших п членів геометричної про
гресії; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв’язування задач; розвивати вміння
робити висновки; виховувати принциповість, активність.
Очікувані результати: учні повинні знати формули для обчислення суми перших п членів геометрич
ної прогресії; уміти застосовувати ці формули до розв’язування задач.
Основні поняття: геометрична прогресія, знаменник, n-й член, формули суми перших п членів
геометричної прогресії.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ. Актуалізація опорних знань
Розв’язати Вправи на повторення (§ 19).
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
Розглянути Актуальну задачу (§ 20).
 V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу (за § 20).
1. Виведення формули Sn =
2. Виведення формули Sn =

b1 − bnq
1− q

(

.

b1 1 − q n
1− q

).

Звернути увагу учнів на рубрику Поміркуйте.
 VІ. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклади 1–3 — обчислення суми перших п членів геометричної прогресії, визначення кількості членів геометричної прогресії.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи Тренуємося 1 (1, 3, 5, 7), 2 (1, 3, 5, 7), 3 (1, 3, 5, 7).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8), 2 (2, 4, 6, 8), 3 (2, 4, 6, 8).
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (1, 3, 5) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 4, 6), 2 (2, 4, 6) рубрики Інтелектуальний фітнес;
Перерва на логіку.
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати Задачу із зіркою.
 VІІІ. Домашнє завдання
§ 20, виконати вправи 1–3 рубрики Домашнє завдання.
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Урок № 61

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Сума перших п членів геометричної прогресії (§ 20)
Мета уроку: сформувати поняття нескінченно спадної геометричної прогресії, домогтися засвоєн
ня формули для обчислення суми її членів; удосконалити вміння розв’язувати задачі на обчислен
ня суми перших п членів геометричної прогресії; розвивати навички самоконтролю; виховувати
працьовитість, упевненість у власних силах.
Очікувані результати: учні повинні знати означення нескінченно спадної геометричної прогресії,
формулу для обчислення суми її членів, уміти розв’язувати задачі, що передбачають застосу
вання формул для обчислення суми перших п членів геометричної прогресії і суми членів нескін
ченно спадної геометричної прогресії.
Основні поняття: геометрична прогресія, знаменник, n-й член, формули суми перших п членів
геометричної прогресії, нескінченно спадна геометрична прогресія.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: комбінований.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
План викладання нового матеріалу
1. Означення нескінченно спадної геометричної прогресії.
2. Формула суми нескінченно спадної геометричної прогресії.
 V. Осмислення нового матеріалу
 Фронтальна робота
Розібрати Приклад 5 — застосування формули суми членів нескінченно
спадної геометричної прогресії.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 5 (1–4).
 VІ. Застосування знань і вмінь
 Фронтальна робота
Розглянути Приклад 4 — застосування формули суми перших п членів
геометричної прогресії до розв’язування текстової задачі.
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправу Тренуємося 4 (1–4).
 Самостійне виконання завдань
Виконати вправу 3 рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІІ. Перевірка знань і вмінь
 Виконання завдань самостійної роботи № 15
 VІІІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати задачу «Стрибки з парашутом» рубрики Math for Life.
 ІХ. Домашнє завдання
Звернути увагу учнів на рубрику Майбутня професія.
§ 20, виконати вправи 4, 5 і бонусне завдання 6 рубрики Домашнє
з авдання.
68

www.e-ranok.com.ua

Урок № 62

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Урок узагальнення і систематизації знань (§ 16–20)
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Числові послідовності»; під
готувати учнів до написання контрольної роботи; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять,
уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати наполегливість, свідоме став
лення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення числової послідовності, арифметичної і геоме
тричної прогресій, формули для обчислення n-го члена та суми перших n членів арифметичної
і геометричної прогресій, уміти застосовувати ці означення і формули до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальне опитування
1. Означення числової послідовності.
2. Способи задання числових послідовностей.
3. Означення і властивості арифметичної прогресії.
4. Формули для обчислення n-го члена та суми перших n членів арифметичної прогресії.
5. Означення і властивості геометричної прогресії.
6. Формули для обчислення n-го члена та суми перших n членів геометричної прогресії.
(За бажанням) Презентація навчальних проектів,
виконаних учнями за темами рубрики Шляхом
досліджень (розділ 3).
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Колективне виконання завдань під керівниц
твом учителя
Виконати вправи Тренуємося 5 (3, 7), 6 (3) (§ 17);
Тренуємося 5 (3) (§ 19 ); Тренуємося 5 (5, 7) (§ 20);
вправи 4 (1, 3, 5) (§ 16); 4 (1, 3, 5), 6 (3, 5), 7 (3) (§ 17); 2 (1,
3, 5), 4 (1, 3) (§ 19) рубрики Інтелектуальний фітнес.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
Розв’язати задачу «Перегляд трейлера до нового
фільму» рубрики Math for Life (§ 16).
 VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати рубрику Підсумовуємо вивчене в § 16–
20. Виконати вправи 4 (2, 4, 6) (§ 16); 4 (2, 4, 6), 6 (4,
6), 7 (4, 6) (§ 17); 2 (2, 4, 6), 4 (2, 4) (§ 19) рубрики Інтелектуальний фітнес; вправи Тренуємося 5 (4, 8), 6 (4)
(§ 17); Тренуємося 5 (4) (§ 19); Тренуємося 5 (6, 8) (§ 20).
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Урок № 63

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Контрольна робота № 7
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми «Число
ві послідовності»; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати відповідальність, самостій
ність, дисциплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення теми «Числові послідовності», до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
Відповісти на можливі запитання учнів і зібрати зошити на перевірку.
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з уч
нями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на
роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань контрольної роботи, нагадати правила поведінки під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 7
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи. Повторити навчальний матеріал § 16–20.
Додатково: опрацювати рубрику В один клік, виконати вправу Тренуємося цієї рубрики (§ 20).
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Урок № 64

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Нерівності (§ 1–7)
Мета уроку: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів із теми «Нерівності»; удо
сконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять,
уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати наполегливість, свідоме став
лення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення числової нерівності, подвійної нерівності, си
стеми нерівностей, множини розв’язків нерівності, числових проміжків, властивості число
вих нерівностей; уміти розв’язувати лінійні нерівності з однією змінною та системи лінійних
нерівностей з однією змінною.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 V. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальна робота
Повторити матеріал рубрик Підсумовуємо вивчене в § 1–4, Підсумовуємо
вивчене в § 5–7.
Орієнтовний перелік запитань
1. Що називають числовою нерівністю? Які види нерівностей ви знаєте?
2. Опишіть алгоритм порівняння чисел методом різниці.
3. Сформулюйте основні властивості числових нерівностей.
4. Сформулюйте правила почленного додавання і множення числових
нерівностей.
5. Що означає розв’язати нерівність з однією змінною?
6. Сформулюйте означення перерізу та об’єднання числових проміжків.
7. Які рівносильні перетворення нерівностей ви знаєте?
 VІ. Удосконалення вмінь і навичок
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3), 2 (1, 3, 5), 4 (1, 3, 5), 5 (1, 3), 6 (1, 3), 7 (1) розділу
Повторення навчального матеріалу «1. Нерівності».
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 4), 2 (2, 4, 6), 4 (2, 4, 6), 5 (2, 4), 6 (2, 4), 7 (2) розділу
Повторення навчального матеріалу «1. Нерівності».
 VІІ. Підбиття підсумків уроку
 Взаємооцінювання роботи груп
 VІІІ. Домашнє завдання
Повторити § 1–7, виконати вправи 3, 5 (5, 6), 6 (5, 6), 8 розділу Повторення
навчального матеріалу «1. Нерівності».
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Урок № 65

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Квадратична функція (§ 8–15)
Мета уроку: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів із теми «Квадратична
функція»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми; розвивати увагу, логічне мислен
ня, пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати наполегливість, сві
доме ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати властивості функцій, означення і властивості ква
дратичної функції, означення й алгоритм розв’язування квадратної нерівності, алгоритм
розв’язування систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня;
уміти досліджувати функції, будувати графіки функцій, використовуючи геометричні перетво
рення; досліджувати і будувати графіки квадратичних функцій, розв’язувати квадратні нерівно
сті, системи двох рівнянь з двома змінними і задачі за допомогою систем рівнянь.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальна робота
Повторити матеріал рубрик Підсумовуємо вивчене в § 8–11, Підсумовуємо вивчене в § 12–15.
Орієнтовний перелік запитань
1. Сформулюйте означення функції.
2. Що таке область визначення функції? область значень функції?
3. Сформулюйте алгоритми знаходження нулів функції, проміжків знакосталості, проміжків зростання (спадання) функції.
4. Опишіть побудову графіків функції за допомогою геометричних перетворень.
5. Сформулюйте алгоритм побудови графіка квадратичної функції.
6. Які способи розв’язування квадратних нерівностей ви знаєте?
 V. Удосконалення вмінь і навичок
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (1, 3, 5), 3, 5 (1), 6 (1, 3), 7 (1, 3), 8 (1, 3), 9 (1),
10 розділу Повторення навчального матеріалу «2. Квадратична функція».
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 4, 5), 2 (2, 4, 5), 6 (2, 4), 7 (2, 4), 8 (2, 4), 9 (2) розділу
Повторення навчального матеріалу «2. Квадратична функція».
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Взаємооцінювання роботи груп
 VІІ. Домашнє завдання
Повторити § 8–15, виконати вправи 4, 5 (2), 6 (5, 6), 7 (5, 6), 8 (5, 6), 9 (3, 4)
розділу Повторення навчального матеріалу «2. Квадратична функція».
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Урок № 66

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Числові послідовності (§ 16–20)
Мета уроку: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів із теми «Числові послідов
ності»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми; розвивати увагу, логічне мислення,
пам’ять, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати наполегливість, свідоме
ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні повинні знати означення числової послідовності, означення, властиво
сті, формули n-го члена і суми перших n членів арифметичної і геометричної прогресій, уміти
розв’язувати задачі на застосування цих понять.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної
діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальна робота
Повторити матеріал рубрики Підсумовуємо вивчене в § 16–20.
Орієнтовний перелік запитань
1. Наведіть приклади послідовностей.
2. Які способи задання послідовностей ви знаєте?
3. Сформулюйте означення арифметичної прогресії.
4. Запишіть формули n-го члена, суми перших n членів арифметичної
прогресії.
5. Сформулюйте означення геометричної прогресії.
6. Запишіть формули n-го члена, суми перших n членів геометричної
прогресії.
V. Удосконалення вмінь і навичок
 Колективне виконання завдань під керівництвом учителя
Виконати вправи 1 (1, 3, 5), 2 (1, 2, 4), 3 (1–3), 4, 5 (1) розділу Повторення
навчального матеріалу «3. Числові послідовності».
 Робота в малих групах
Виконати вправи 1 (2, 4, 5), 2 (3, 5), 3 (5), 5 (2) розділу Повторення навчального матеріалу «3. Числові послідовності».
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 Взаємооцінювання роботи груп
 VІІ. Домашнє завдання
Повторити § 16–20, виконати вправи 2 (6), 3 (4), 5 (3, 4) розділу Повторення навчального матеріалу «3. Числові послідовності».
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Урок № 67

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Урок узагальнення і систематизації знань
Мета уроку: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів, набуті під час вивчення
курсу алгебри 9 класу; удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосуван
ня цих знань.
Очікувані результати: учні повинні знати навчальний матеріал курсу алгебри 9 класу, уміти
розв’язувати задачі на застосування цього матеріалу.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 ІV. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальна робота
Опрацювати теми, під час вивчення яких учні відчували утруднення, розв’язати задачі з цих тем.
 V. Підбиття підсумків уроку
 Фронтальне опитування
 VІ. Домашнє завдання
Повторити навчальний матеріал курсу алгебри
9 класу, звернути увагу на теми, які викликали
утруднення.
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Уроки № 68–69

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Контрольна робота № 8
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення курсу алгебри
9 класу; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати відповідальність, самостійність, дис
циплінованість.
Очікувані результати: учні мають продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання,
набуті в ході вивчення курсу алгебри 9 класу, до розв’язування задач.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.
 І. Організаційний етап
 ІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІІІ.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
Оголосити тему уроку, сформулювати разом з учнями мету й завдання уроку, налаштувати учнів на роботу, провести інструктаж щодо виконання завдань
контрольної роботи, нагадати правила поведінки
під час виконання контрольної роботи.
 ІV. Перевірка знань, умінь, навичок
 Виконання завдань контрольної роботи № 8
 V. Підбиття підсумків уроку
Зібрати роботи учнів, відповісти на можливі запитання.
 VІ. Домашнє завдання
Опрацювати завдання, які викликали труднощі під
час виконання контрольної роботи.
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Урок № 70

Дата ___/____/____ Клас _________

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумковий урок
Мета уроку: підсумувати знання учнів, набуті під час вивчення курсу алгебри 9 класу; удосконалити
вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування цих знань.
Очікувані результати: учні повинні знати навчальний матеріал курсу алгебри 9 класу, уміти
розв’язувати задачі на застосування цього матеріалу.
Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь.

 І. Організаційний етап
 ІІ. Аналіз контрольної роботи
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання
 ІV.	Формулювання теми, мети й завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності
 V. Узагальнення та систематизація знань
 Фронтальна робота
Провести огляд основних моментів навчального
матеріалу курсу алгебри 9 класу.
 Розв’язування задач
Повторити типові задачі курсу алгебри 9 класу.
 VІ. Підбиття підсумків уроку
 VІІ. Домашнє завдання
Повторити навчальний матеріал курсу алгебри
9 класу.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
9-й клас. АЛГЕБРА
(70 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,
II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)
Номер
уроку

Номер
параграфа

Тема

Примітки

Повторення (2 год)
1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

2

Контрольна робота № 1 (діагностична)
Розділ 1. Нерівності (19 год)

3

§1

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей

4

§1

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей

5

§2

Основні властивості числових нерівностей

6

§2

Основні властивості числових нерівностей

7

§3

Додавання та множення числових нерівностей.
Оцінювання значення виразу

8

§3

Додавання та множення числових нерівностей.
Оцінювання значення виразу

9

§4

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки

10

§4

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки

11

Узагальнення і систематизація

12

Контрольна робота № 2

13

§5

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

14

§5

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

15

§6

Об’єднання та переріз множин

16

§6

Об’єднання та переріз множин

17

§7

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

18

§7

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

19

§7

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

20

Узагальнення і систематизація

21

Контрольна робота № 3
Розділ 2. Квадратична функція (30 год)

22

§8

Функція. Область визначення і область значень функції.
Графік функції
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Продовження таблиці
Номер
уроку

Номер
параграфа

23

§8

Функція. Область визначення і область значень функції.
Г
 рафік функції

24

§9

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості

25

§9

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості

26

§10

Властивості функції. Зростання і спадання функції, найбільше й найменше значення функції

27

§10

Властивості функції. Зростання і спадання функції, найбільше й найменше значення функції

28

§ 11

Перетворення графіків функцій f ( x ) → f ( x ) + a ,
f ( x ) → f ( x + a ), f ( x ) → k f ( x )

29

§ 11

Перетворення графіків функцій f ( x ) → f ( x ) + a ,
f ( x ) → f ( x + a ) , f ( x ) →k f ( x )

Тема

30

Урок узагальнення і систематизації знань

31

Контрольна робота № 4

32

§ 12

Квадратична функція, її графік і властивості

33

§ 12

Квадратична функція, її графік і властивості

34

§ 12

Квадратична функція, її графік і властивості

35

§ 12

Квадратична функція, її графік і властивості

36

§ 13

Квадратні нерівності

37

§ 13

Квадратні нерівності

38

§ 13

Квадратні нерівності

39

§ 13

Квадратні нерівності

40

Узагальнення і систематизація

41

Контрольна робота № 5

Примітки

4

§ 14

Системи двох рівнянь із двома змінними

43

§ 14

Системи двох рівнянь із двома змінними

44

§ 14

Системи двох рівнянь із двома змінними

45

§ 14

Системи двох рівнянь із двома змінними

46

§ 15

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична
модель прикладної задачі

47

§ 15

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична
модель прикладної задачі

48

§ 15

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична
модель прикладної задачі
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Закінчення таблиці
Номер
уроку

Номер
параграфа

49

§ 15

Тема

Примітки

Системи двох рівнянь із двома змінними як математична
модель прикладної задачі

50

Урок узагальнення і систематизації знань

51

Контрольна робота № 6
Розділ 3. Числові послідовності (12 год)

52

§ 16

Числові послідовності. Способи задання послідовностей

53

§ 17

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної
прогресії

54

§ 17

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної
прогресії

55

§ 17

Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної
прогресії

56

§ 18

Сума перших n членів арифметичної прогресії

57

§ 18

Сума перших n членів арифметичної прогресії

58

§ 19

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена
геометричної прогресії

59

§ 19

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена
геометричної прогресії

60

§ 20

Сума перших n членів геометричної прогресії

61

§ 20

Сума перших n членів геометричної прогресії

62

Урок узагальнення і систематизації знань

63

Контрольна робота № 7
Повторення навчального матеріалу (7 год)

64

Нерівності

65

Квадратична функція

66

Числові послідовності

67

Урок узагальнення і систематизації знань

68

Контрольна робота № 8

69

Контрольна робота № 8

70

Підсумковий урок
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Навчальне видання
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

АЛГЕБРА 

Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченко, Н. Л. Кінащук
Що ви знаєте, чого навчитеся,
як зможете застосувати

Система різнорівневих завдань
зростаючої складності

Приклад із реального життя
для актуалізації знань

9
9

Вправи на аналіз, узагальнення
та систематизацію знань

Основний теоретичний
матеріал
Приклад із покроковим
розв’язанням і докладним
поясненням

Задачі практичного змісту
Самостійні роботи
для самоконтролю
та самооцінювання

Домашнє завдання
з посиланням
на відповідні
приклади в параграфі

Н. С. ПРОКОПЕНКО
Н.
Ю.С.
О.ПРОКОПЕНКО
ЗАХАРІЙЧЕНКО
Ю.
О.
ЗАХАРІЙЧЕНКО
Н. Л. КІНАЩУК
Н. Л. КІНАЩУК

АЛГЕБРА 9
МІНІ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Урахування особливостей сприйняття інформації сучасним учнем
(принцип «кліповості»: параграфи розподілені на рубрики, що сприймаються
як окремі повідомлення)
• Практична спрямованість: зміст навчального матеріалу зорієнтований на
формування в учнів здатності застосовувати математику в повсякденному житті
• Сучасний дизайн, що відповідає новітнім європейським тенденціям

Підручник є продовженням підручника
для 8 класу як за логікою викладання,
так і за структурою

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

АЛГЕБРА
АЛГЕБРА

до підручника
Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченка, Н. Л. Кінащук

Алгебра і початки аналізу
в означеннях, таблицях і
схемах. 7–11 класи. (Серія
«Рятівник»)

Алгебра. 9 клас.
Тренувальні вправи.
Самостійні та контрольні
роботи

Алгебра. 9 клас: планиконспекти уроків на друк.
основі (Серія
«Конструктор уроку»)

Придбайте книжку собі
до смаку саме зараз!
e-ranok.com.ua

