
ЛЕСЯ УКРАЇНКА 

Вивчення властивостей функції 

крізь призму життя і творчості 

Лесі Українки 



 «Отут, разом з одягом, залишайте свій поганий 

настрій» 

                                                                Олександр Дюма 
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Варіант №2 
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Варіант №3 

1 

1 

0 

Y 

X 

Нулі функції: -5;4 
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Проміжок зростання: 



Склади пазл 

4 

Леся Українка 



День інтеграції 

Театральне мистецтво 
як засіб творення 

особистості 



Нестор-літописець  
        (бл. 1056 - бл.1113)  

         святий; письменник 



ТЕМА УРОКУ 

Київська Русь на уроках 

математики та історико – 

літературних образах 





Задача №1 
Два  селянина 

 
• Працювали два селянина в полі івирішили пообідати. У першого було дві 

хлібини, а у другого - одна.  В цей час підійшов до них  третій і попросив 
поділитись. Йому дали одну хлібину і кожний з’їв по хлібині. За свою долю 
селянин дав їм 6 срібників і, поблагодарив, пішов. Як поділити селянам гроші? 

 

Розв’язування: 

1) 2+1=3(хл.) всього 
2) 3:3=1(хл.) з’їв кожний селянин 
 

Відповдь: 
6срібників віддати  
першому селянину 

першому 



Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того 

навчайтесь. 

Володимир землю зорав і розпушив її, тобто просвітив 

християнством.  А син же його Ярослав засіяв  книжними 

словами, а ми тепер пожинаємо,  приємлимо серцем 

книжкову науку. Велика-бо користь від навчання 

книжкового. 

Книги - це джерело мудрості, в книгах – бездонна глибина 

і користь для своєї душі. 



       9 листопада 

       День      

української 

писемності       

й мови 



Інтегрований урок з математики і 

української літератури 



 Формувати вміння встановлювати асоціації та аналогії між 

математичними об’єктами і тими, що змальовує народна 

мудрість; 

 В опосередкованій формі перевірити знання  з усної народної 

творчості та певного математичного матеріалу; 

 Розвивати вміння переносити знання, здобуті під час вивчення 

шкільних предметів, з однієї галузі в іншу; 

 Продемонструвати зв’язок між математикою і літературою, 

сприяти формуванню цілісного знання про всесвіт. 



А) ні риба, ні м’ясо 

Б) ні пава, ні гава 

В) ні богу свічка, ні чорту кочерга 

Г) більше однієї істини бути не може 

Д) театр починається з гардеробу 

Е) скільки голів – стільки і розумів 

Є)один шиє , другий поре 

Ж) дарованому коню в зуби не        

заглядають  

З) зробив з лемеша пшик 

І) слабка роса проти морозу 



А) ні риба, ні м’ясо 

Б) ні пава, ні гава 

В) ні богу свічка, ні чорту кочерга 

Г) більше однієї істини бути не може 

Д) театр починається з гардеробу 

Е) скільки голів – стільки і розумів 

Є)один шиє , другий поре 

Y 

X 0 1) 

Фукція ні парна, ні 

непарна  

2) 

Розв’язування 

рівняння починається з 

ОДЗ  

3) 

Рівняння має 3 кореня 

Рівняння має 2 кореня 

4) Взаємно обернені функції 

5) 

6) 

7) 

Неправильно розв’язана задача 

Аксіоми приймаються без доведення 

a b 
Точка перетину 

прямих єдина 

8) 

-3+5=2; 8+(-16)=-8  при додаванні чисел з 

різними знаками в результаті ставиться знак 

числа з більшим модулем 

Ж) дарованому коню в зуби не        

заглядають  

З) зробив з лемеша пшик 

І) слабка роса проти морозу 



1) Вовк линяє, а вдачу не міняє 

2) Хоч кілка на голові теши, а він своє 

3) Море ложкою не вичерпаєш 

4) Який пан – такий крам 

10) Люди з людьми  - гори з горами 

5) Яке коріння – таке й насіння 

9) По рублю продавала, по два купляла, аби 

свіжа копійка 

7) Рибалка рибалку бачить здалеку 

6) Скільки вовка не годуй, а він все в ліс 

дивиться 

8)Від поганих утік, а до поганих не пристав 

Нераціонально  розв’зана задача 

А 

С В 

А) 

Б) 

В) 

Д) 

Г) 

Е) 

Є) 

АО – перпендикуляр, АВ і АС 

– похилі, ОВ і ОС – проекції. 

Якщо АВ>AC, то OB>OC 

A 

C 

B 

O 

0 1 3 2 -2 -1 -3 

у=с, функція стала 

5a-4b+8c = 6a+10b-7c 


