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Творчий учитель – творчий учень 

 

Програми в усіх школах одні й ті ж,  

підручники однакові, але школи різні,  

тому що різні вчителі.  

Школа – це передусім учитель.  

Особистість учителя – наріжний камінь виховання. 

Василь Сухомлинський 

 

    На сьогоднішній день освіта перебуває в постійному оновленні і 

вимагає від педагогів новаторських ідей, новітніх підходів в 

організації та проведенні занять. Стає очевидним, що досягнення 

мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом 

педагога, його загальною та професійною культурою, без яких 

неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання 

відповідно до нових освітніх парадигм. Саме тому особливої 

актуальності набувають питання підвищення й розвитку рівня 

професійної компетентності вчителів. У сучасних умовах розвитку 

освіти кожен педагог, що усвідомлює потреби сучасного суспільства 

і власну відповідальність за якість надання освітніх послуг перед 

своїми учнями, їхніми батьками та колегами-педагогами, 

намагається впроваджувати у свою роботу нові освітні технології. З 

метою упровадження в освітній процес ефективних форм і методів 

роботи у Середній загальноосвітній школі №243 м. Києва пройшов 

методичний Тиждень педагогічної майстерності. 

    Основним завданням проведення Тижня було розвиток ініціативи 

та творчого пошуку педагогічних знахідок, демонстрування та обмін 

перспективним педагогічним досвідом, секретами власної 

педагогічної майстерності, упровадження в практичну діяльність 

передового педагогічного досвіду і організація обміну досвідом 

роботи. 

Програма проведення Тижня поєднала різні напрями роботи 

педагогів. Проведені заходи та заняття були цікавими і 

пізнавальними, сприяли всебічному творчому, інтелектуальному та 

естетичному розвитку. 

Тиждень представив собою калейдоскоп відкритих уроків, майстер-

класів, тренінгів, під час яких педагоги прагнули показати свою 
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майстерність і знання опанованих інтерактивних, проектних та 

інформаційно-коммунікативних технологій.  

    З упевненістю можна стверджувати, що більшість педагогів на 

високому рівні володіє сучасними освітніми методиками і 

технологіями, активно їх впроваджує, використовує і поширює в 

професійному середовищі. 

В цьому методичному збірнику представлені кращі уроки колективу 

вчителів ЗЗСО №243 

 

 

 

 

 

 

Учитель початкових класів 

спеціаліст, старший учитель 

Дупліхіна А.О. 

урок в 3-А класі «Людина і світ» 

 
Тема.   «Рослиноїдні, хижі та всеїдні тварини» 

Мета уроку: розширити знання учнів про різноманітність живих 

організмів; ознайомити з групами тварин, залежно від способу 

живлення та їх представниками; встановити найпростіші зв’язки в 

живій природі; вдосконалити вміння працювати з атласом та 

контурною картою. 

Виховувати успішну особистість; здійснювати екологічне, 

національно-патріотичне виховання. Розвивати пізнавальні процеси 

сприйняття, мислення, уваги, пам’яті. 

 

                                                Хід уроку 

І. Організаційний момент. Емоційне налаштування. 

ІІ. Аналіз теми, визначення завдань уроку. 

 Переглянемо відеозвернення від Центаврика. 
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- Запишіть слово-відгадку. Хто це? (слон) 

- Укажіть, до якого царства живої природи належить організм, 

описаний у загадці. Просигналізуйте картками. 

 

 

 

- Сьогодні на уроці продовжимо вивчати царство Тварини. 

- Прочитайте хором тему, записану на дошці. 

- Підкресліть  ключове слово в темі (Тварини). 

- Чи є в записі теми знайомі слова? (так, “Тварини”). 

- Які слова нові? (“рослиноїдні”, “хижі”, “всеїдні”). 

 Виходячи з теми, сформулюймо завдання уроку. 

ЗАВДАННЯ УРОКУ: 

 ознайомитись з рослиноїдними, хижими та всеїдними 

тваринами; 

 дослідити, чому їх так назвали; 

 розвивати мислення, увагу, пам`ять, спостережливість; 

 виховувати наполегливість, старанність, цілеспрямованість, 

бережливе ставлення до природи.  

ІІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього 

завдання. 

- Перш ніж продовжувати вивчати Царство Тварини, 

пригадаємо відомості, отримані на минулому уроці.   

- В 2-ій вправі обведіть зайвий рисунок. Поясніть свій вибір. 
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1 учень. : - Зайва жаба, бо вона належить до класу Земноводних, а 

черепаха і кобра - Плазуни. 

- Чи є інші думки? 

- Які ще класи Царства Тварин Ви запам`ятали з минулого 

уроку? 

2 учень: комахи, риби, птахи, ссавці. 

- Пригадаймо інформацію про цих тварин.(с.42, впр. 3) 

- Самостійно  виконайте 3-ю вправу “світлофор”.  

(До дошки запрошую 3-ьох учнів). 

 

 

 

 

 

- Чи впорались наші діти із завданням? Перевірте. 

- А зараз Мудра Сова ще раз нагадає, чим тварини 

відрізняються від інших живих організмів. 

- Читаємо з диктором. 

     -  Прочитайте ще раз з прискоренням, розкажіть один одному. 

(с. 42, впр. 4) 

 

 

 

- Центаврик радіє вашим успіхам і запрошує на 

фізкультхвилинку. 

Фізкультхвилинка  («Пісня про Центаврика») 

IV. Формування, закріплення, застосування нових знань. 

- Підготуємося до сприйняття наукового тексту довідки від 

бортового комп’ютера Адаптера. Виконаємо вправу 

«Повітряні кульки» (с. 43, впр.5) 
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- 2-ий стовпчик читаємо луною. 

- Чи зустрілися незнайомі слова? 

- Доберіть синоніми до слова «споживати» ( вживати  в їжу, 

харчуватися)   

- А зараз читаємо з диктором довідку від бортового  

комп’ютера Адаптера . Читаючи, підкресліть в 1 абзаці 

речення, де розповідається, залежно від чого тварин 

поділяють на 3 групи: рослиноїдних, хижих та всеїдних. (с. 43, 

впр. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

- Яке речення ви підкреслили? Зачитайте. (1 уч. зачитує). 

- Яка інформація з довідки вас найбільше вразила, здивувала?  

(про  слона) 

- Повернімося до завдань уроку і з`ясуємо, чому саме таку 

назву має  

кожна група тварин:  

1-ий ряд - дослідить, які тварини належать до рослиноїдних та чим 

вони живляться. 

2-ий ряд - проведе дослідження  про хижих тварин. 

3-ій ряд - дасть відповідь, хто такі всеїдні тварини 

- Готуючись до переказу, прочитаємо ще раз з прискоренням та 

підкресліть необхідну інформацію.  (учні читають) 

- Зачитайте, що ви дізнались про рослиноїдних тварин. (1 уч..) 

- Чим живляться хижі тварини та хто належить до цієї групи?  

(1 уч.) 

- Що сказано в тексті про всеїдних тварин?  (1 уч.) 

  

 Насолоду від спілкування з природою нам подарує хвилинка 

відпочинку. Сядьте зручно, розслабтеся. (Релакс  під музику) 

 

 (с. 43) 
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- То про яку тварину йшлося у відеофрагменті? (про ведмедя) 

- До якої групи тварин за способом живленння він належить? 

(до всеїдних, їсть ягоди, горіхи, зелені рослини, комах, 

личинок, рибу, розорює пасіку). 

- Закріпити знання, отримані в довідці від Адаптера, нам 

допоможе впр. “Фотоапарат”. 

- Покліпали очками. Увага на екран. Відтворили.  

- Хто зачитає? (с.44, впр. 8) 

V. Закріплення отриманих знань. Формування 

практичних навичок. 

-  А зараз застосуємо здобуті знання на практиці.  

- Настав час перевірити свої знання, виконуючи Зоряні 

перегони. 

Таймер 

- Яке слово утворили? (карась) 

- До якої групи тварин він належить? (всеїдні) 

Робота з картою материків та океанів. 

VI. Підведення підсумків. Повідомлення д/з. 

- Підведемо підсумок уроку. Що нового дізналися на уроці? 

уч.: тварин поділяють на 3 групи: рослиноїдні, хижі, всеїдні. 

 

- Залежно від чого їх так поділяють? (залежно від того, чим ці 

тварини харчуються). 

 

- Ви гарно впорались з усіма завданнями уроку і можете собою 

пишатися. Вірю, що в майбутньому вами буде пишатися 

Україна.  

Пісня  “Україна — це ми...” 
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Учитель початкових класів 

спеціаліст, старший учитель 

Дупліхіна А.О. 

урок в 3-А класі з читання                           

 

Тема . Епос. Епічні жанри. Іван Андрусяк «Вісім днів із життя 

Бурундука» 

Мета уроку: коротко ознайомити учнів із життєвим і творчим 

шляхом Івана Андрусяка, повторити поняття «повість», на основі 

повісті «Вісім днів із життя Бурундука» , показати , як у творі 

 відбивається життєвий досвід дітей; прищепити інтерес до 

 читання творів сучасних українських письменників,в тому числі 

Івана Андрусяка; симулювати інтерес до самостійного читання 

художньої літератури; розвивати логічне мислення,уяву,вміння 

звʼязно висловлювати свої думки та спостереження; виховувати 

наполегливість у роботі та навчанні, доброзичливість, любов до 

української літератури(як сучасної,так і давньої). 

                                         Хід  уроку 

І. Організація  класу. 

- Вітаю вас, шановні мандрівники на нашому кораблі подорожей. 

Займіть свої позиції керування та приготуйтесь до мандрівки у світ 

невідомого та цікавого ,захоплюючого та багатьом з вас знайомого.  

Перш за все ви маєте побажати один-одному успіхів . Поверніться 

до сусіда по парті та висловіть те ,чого б ви бажали собі. 
ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Літературна вікторина . 

      Але щоб вирушити, ми маємо перевірити багаж ( в нашому 

випадку – багаж ваших знань) . 

Пропоную вам прийняти участь у літературній вікторині 

1. Усна народна творчість – це… 

2. Казка – це… 

3. Літературна казка – це … 

Молодці, тепер мі можемо рушати в путь. 

ІІІ. Новий матеріал. 

1. Вступне слово вчителя про сучасних українських дитячих 

письменників. 
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      Скарбниця української літератури безмежно багата творами 

відомих ,всіма улюблених, українських письменників. Наприклад, 

Т.Шевченко,Леся Українка,І.Франко,О. Довженко та багато інших. 

Однак ,ця скарбничка кожен рік поповнюється все новими,цікавими 

та повчальними творами,що захоплюють та інтригують.  

Нове покоління письменників звертає увагу на сучасні уподобання 

дітлахів ,сучасний розвиток світу та різноманітних відкриттів. 

2. Повідомлення теми уроку 

ЗУПИНКА 1   «Бібліографія або Вікіпедія» 

 
   

Сьогодні ми познайомимося з одним з них. 

Іван Андрусяк чудовий письменник, який приніс у цей світ краплю 

дитячої наївності , безтурботності та щасливих моментів. 

СЛАЙД 1 

 

3. Перегляд відео фрагменту 

СЛАЙД 2 

- Про що вам хотілося б запитати письменника? 

- Чого ж ви очікуєте від сьогоднішньої подорожі? 
 

ЗУПИНКА 2  «Термінологічна».  
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4. Вправа «Фотоапарат»  

СЛАЙД 3 

 

- Назвіть свої улюблені казка та легенди. 

- Які слова для вас не знайомі? 

 

5. Хвилинка Знайка. 

СЛАЙД 4 

 

6. Бесіда 

- Що означає слово «епос»? 

- Про що розповідається в епічних творах? 

 

Отже, ми з вами вже знайомі з деякими малими епічними 

жанрами – оповіданнями, притчами. А сьогодні ми 

познайомимося з середнім епічним жанром – повістю. 

         ЗУПИНКА 3  «Тренувальна». 

                                
 

 

7. Прочитайте чистомовку  на одному мовному диханні. 

ЗУПИНКА 4  «Пізнавальна». 

                              
 

8. Прочитайте слова  та їх тлумачення 
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СЛАЙД 5 

ЗУПИНКА 5 «Таємнича». 

                        
 

9. Сьогодні ми будемо читати уривок повісті Івана Андрусяка 

«Вісім днів із життя Бурундука». 

- Як ви думаєте, про кого буде йти мова?  

- Хто бачив бурундука? 

- Зараз ми дізнаємося хто головний герой повісті. 

 

Прочитайте  уривок. 

ЗУПИНКА 6  «Хвилинка здоров’я». 

                       

        СЛАЙД 6 

 

       ЗУПИНКА  6 «В гостях у Івася» 

                                       
 

На цій зупинці ми познайомимося з «господарем» повісті – 

Бурундуком. 

 

10. Читання тексту «ланцюжком» 

 

ЗУПИНКА  7  « Перевірна» 
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11. Гра «Доміно». 

- Для того щоб швидше продовжити нашу подорож,вам 

необхідно виконати таке завдання: 

Як і всі діти ,Івась мав улюблені та не улюблені заняття та 

предмети у школі,вам необхідно згрупувати їх.  

12. Встановити послідовність подій у тексті. 

12.1. Перевірка 

 

13. В тексті кольоровими олівцями підкресліть слова, які 

характеризують Бурундука та Іванюка. 

Перегляд відео фрагменту. СЛАЙД 7. 

- Знайдіть в тексті  й прочитайте уривок, де йдеться про такі ж 

моменти у футболі. 

 

ІV. Підсумок уроку 

- Чи сподобався вам головний герой? 

Про нього і буде наступне завдання : зараз  кожен з вас має 

назвати 1 рису характеру Іванка Бондарука,описати його 

одним словом. Слова не повинні повторюватися.  

 

V. Домашнє завдання 

-  Скласти до підкреслених речень запитання. 

- Напиши, про що мріяв головний герой. 

- Переказ за планом. 
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Учитель початкових класів 

вищої категорії 

Дончук Л.М. 

урок в 3-Б класі з математики                           

 

 

Тема: Екологія у математиці. Множення двоцифрового числа 

на одноцифрове. Розв’язування задач різних типів.                                                                        

Мета уроку: навчити учнів множити двоцифрове число на 

одноцифрове, розвивати логічне мислення, вміння складати задачі, 

рівняння та розв»язувати їх.                                   

Мета та завдання екологічної освіти :                                                                                   

-навчити учнів бачити навколишній світ;                                                                                        

- формування в учнів розуміння необхідної гармонії людини з 

природою;                          

 - оволодіння знаннями про природу (зокрема свого краю);                                                   

- виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство, основу життя на Землі;                                                                                                                   

- формувати елементи наукових знань про основні екологічні 

фактори в розвитку живої природи та очевидні взаємозв’язки і 

залежності;                                      

- виховувати у дітей діяльну любов до природи, вміння піклуватися 

про рослини і тварини, нетерпеливість до бедумного псування 

рослин, знищення тварин;                                                                                                                           

- формувати у школярів вміння пізнавати взаємозв’язки у природі;                                                

- розвивати вміння класифікувати живу природу на основі 

безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів 

їх живлення та взаємодії із середовищем;                                                                                                                                         

- знайомити дітей з живими барометрами природи, 

пристосовуваннями рослин і тварин до змін у природі;                                                                                                               

- знайомити дітей з перлинами народної мудрості про дбайливе 

ставлення до природи;                                                                                                                                            

- вчити культурно поводитись у природі.                                                          

Обладнання: картки із завданням, презентація.                                                       

                                              Хід уроку 

 І Організаційний момент.                                                                                                                                                 

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                                                                     

1. Бесіда:                                                                                                                               

- Яка зараз пора року? Яке небо, хмари? Чи є вітер?                                                                                                                                            
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- А чого не вистачає? (Снігу, морозу).                                                                                          

- То чи схоже це на зиму?                                                                                                     

- Як видумаєте, із чим пов'язані такі зміни у природі?                                        

(Із глобальним потеплінням).                                                                                                                                                          

– На вашу думку, що призводить до таких наслідків у природі? 

(Діяльність людини).                                                                                                                                                         

–Яка діяльність людини приносить шкоду природі? (Забруднення 

природи, вирубування лісів, велика кількість автомобілів, 

висушування боліт, створення штучних водойм, знищення тварин, 

т.д.)                                               

– Якщо ви запитаєте у своїх батьків, бабусь, дідусів, то вони вам 

розкажуть про зими, які були у нашій місцевості декілька років 

назад. Не так багато часу пройшло, а клімат на нашій планеті Землі 

дуже змінюється.  Тому сьогоднішнім уроком я хочу закликати вас 

берегти рідну природу, бо від цього залежить життя на Землі, 

майбутнє людства. Коли ви виростете, повинні розумно 

використовувати багатства, надра  нашої    планети.                  – 

Чим багата нашаУкраїна?                                                                                                       

Бо від втручання людини у природу, забруднення її своєю 

діяльністю, приносить непоправну шкоду матінці-землі, а це, в 

свою чергу, призводить до зміни клімату.  Отож, розв»язуючи 

приклади та задачі, рівняння та нерівності, прошу задумуватись над 

текстовим змістом отриманих завдань.                                                                               

Проблема:Екологічне виховання передбачає збереження цілісності, 

чистоти, гармонії в природі. Найголовнішими завданнями 

екологічного виховання є формування постійної потреби в 

зміцненні та охороні власного здоров'я і здоров'я інших. Це 

передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити 

висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична 

краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і 

відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної 

діяльності. Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах 

навчання у школі, на кожному з яких ставиться певна мета, 

завдання, добирається відповідна методика з огляду на вікові 

особливості школярів. Перший етап (учні початкових класів) — 

формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу і 

неживу природу, про ставлення до природи, що виявляється в 

конкретній поведінці кожної дитини. Любов до природи 

виховується  з раннього дитинства.)                                                                                                 
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2. Мозковий штурм. Яка діяльність людини шкодить природі, 

забруднює її?   (Автомобілі, заводи, фабрики, сміття, вирубування 

лісів, висушування боліт, яке призводить до зміни  флори і фауни у 

даній місцевості).                                      

 ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Екологія в цифрах.                           

1.Гра «Інформаційний вісник».                                                                                     

*Екологічну інформацію зачитують учні-експерти, які заздалегідь 

отримали завдання та підготували її. (Задачі записані на кольорових 

літерах, утворюємо слово ЛЮБІТЬ).                                                                                       

* Щоб виростити один центнер цукрових буряків потрібно 10 ц 

води , картоплі – 20ц води , жита – 100 центнерів води.                                                      

* За один рік один автомобіль викидає в повітря 10 кілограмів 

гумового пилу.    Скільки пилу викине 100 автомобілів за рік?                                                                        

* Один автомобіль за 100 кілометрів пробігу спалює річну норму 

кисню для однієї людини.                                                                                                                    

* Один гектар лісу може поглинати за одну годину стільки 

вуглекислого газу, скільки його видихають за одну годину двісті 

осіб. То чи варто вирубувати ліси, ламати дерева?                                                                                                                 

* 20 кілограмів макулатури зберігають одне дерево.                                                    

* Відомо, що крони ялини в межах квадрата із стороною 100 метрів 

затримують до 32 тонн пилу, а сосни – до 36 тонн пилу.                                    

2. Цікаві задачі на логіку.                                                                                               

(Задачі записані на кольорових літерах, утворюємо слово 

ПРИРОДУ).                                                                       

 1) Над лісом летіли: голуб, щука, дві синиці, два стрижі, п’ять 

чайок. Скільки всього птахів летіло над лісом? ( Десять)                                                                          

2) Катруся з дуба груші рвала, у кошичок складала: дві татові і дві 

матусі, три братові і три Катрусі. Скільки всього було груш?                                         

(Жодної, бо груші на дубі не ростуть.)                                                                                                                   

3) Росло чотири берези. На кожній березі – по чотири гілки. На 

кожній гілці – по чотири менші гілочки. На кожній меншій гілочці 

– по чотири яблука. Скільки всього яблук? ( Жодного, бо на березі 

яблука не ростуть)                                             

  4) У зайчика було сім морквин. Він з’їв усі, крім третьої. Скільки 

морквин залишилось? (Одна)                                                                                                                          

5) Двадцять три зайчики пробігли чотири кілометри. Скільки 

кілометрів пробіг один зайчик? (Чотири)                                                                                            

6) Мурашка важить всього 5 млг, а тягне жука масою 50 млг. У 

скільки разів маса ноші важча за масу мурашки?                                                                           
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7) Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк і каже: „ Я – 

великий і куплю три порції морозива, а ти – маленький, то попроси 

дві порції”. Заєць погодився. Вовк купив три порції морозива, а 

Заєць... два рази по дві порції. З’їв вовк морозиво, глянув на зайця 

та як крикне: „ Ну, Зайцю, постривай!” Чому розгнівався Вовк? (Бо 

Заєць з’їв чотири порції морозива.)                            

 3. Робота у групах. Кожна група отримує завдання для 

розв'язування.                

  І   група                                                                                                                                              

1) 20 кг макулатури зберігають від зрубування одне дерево. Скільки 

дерев збереже 800 кг макулатури?                                                                                                

2) Насіння ялини і сосни потрібне для розмноження хвойних 

дерев.Із 100 кг свіжих шишок можна отримати 2 кг чистого 

насіння. Скільки потрібно шишок, щоб отримати 6 кг чистого 

насіння?                                                                                               - 

Перевірка розв»язку задач.                                                                                                     

- Яку проблему порушує зміст у ваших задачах?                                         

(Бережіть ліс! Прикріплюємо плакат на дошці). 
 

                          
ІІ  група                                                                                                                                               

1) Пластикова пляшка гниє у ґрунті 180 років, поліетиленовий 

пакет – на 20 років довше, а папір – у 100 разів швидше, ніж 

поліетилен. За скільки років згниє папір у ґрунті?                                                                                                                                   

2) Усього 5 г нафтопродуктів затягують плівкою 50 кв. м поверхні 

води, що викликає кисневе голодування і отруєння водних 

організмів, а також призводить до загибелі ікри та мальків. Яку 

поверхню води затягує плівкою500 г нафтопродуктів?                                                                                                           

- Перевірка розв»язку задач.                                                                                                     

- Яку проблему порушує зміст у ваших задачах?                                                       
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(Забруднення планети. Прикріплюємо плакат на дошці).                                                                                                                                             

ІІІ група                                                                                                                                                   

1) Зараз на Поліссі збирають 67 видів лікарських рослин, що на 40 

видів менше, ніж збиралось раніше. Скільки видів лікарських 

рослин збирали тут раніше? Чому, на вашу думку, відбулися такі 

зміни?                                                 2) 100 кв. м липового лісу дає 10 

кг меду. Скільки меду дасть ділянка площею 800 кв. м?                                                                                                                             

- Перевірка розв»язку задач.                                                                                                          

- Яку проблему порушує зміст у ваших задачах?                                                   

(Лікарські рослини. Прикріплюємо плакат на дошці)                          

                     
ІV Вивчення нового матеріалу.                                                                                                                              

1. Пояснення множення двоцифрового числа на одноцифрове.                                   

43х2        35х3      21х4            52х32.                                                              

Фізкульхвилинка.                                                                                                                          

3. Робота за підручником.                                                                                                       

4. Гра «Перевернутий урок».  Робота в парах.                                                                                                   

Учні отримували завдання підібрати на урок математичні завдання, 

які пов»язані з екологічними проблемами. Вони обмінюються 

підготовленими завданнями, розв»язують їх. Потім перевіряють, 

роблять висновки про правильність виконаного завдання, 

проблему, яка висвітлюється у даних завданнях.                                                                                                                                          

5. Повідомлення про Червону книгу України.                                                                                                                                                                                

V Закріплення вивченого матеріалу.                                                                                    

1. Гра «Архітектори, конструктори».                                                                                

1) Жаба може дістати черв’яка або іншу здобич на відстані 10 см. 

Накреслити в зошиті відрізок, довжина якого дорівнює відстані, на 

якій жаба може дістати черв’яка.                                                                                                                            

2) Висота стебла однорічного сіянця сосни 5 см, а довжина його 

корінців- 12 см. На скільки довжина корінця довша за висоту 



18 

 

однорічного деревця? Накреслити в зошиті відрізок такої довжини.                                                                                                                                            

3) Мурашка проповзла 10 см, равлик 8 см, гусениця 5 см. Накресли 

ламану лінію, яка відповідає довжині таких відрізків.                                                                                        

2. Розв»яжіть задачу, склавши рівняння.                                                                         

1) Середня вага білого ведмедя – 700 кг, а бурого – невідома. Разом 

білий і бурий ведмідь важать 950 кг. Знайдіть вагу бурого ведмедя.                                                                                             

VІ Завдання на закріплення множення круглих чисел.                                                         

1) Маленьке ведмежа важить 800 грамів. Скільки важать двоє 

ведмежат?                   2) Довжина тіла лисиці становить 90 см. Яка 

довжина тіла у 12 таких лисиць?                                                                                                                                                 

3) Довжина стрибка у зайця 3 м. Яку довжину шляху подолає заєць, 

виконавши 210 стрибків?  

VІІ Рефлексія.                                                                                                                             

1. – Чи схожий сьогоднішній урок на інші уроки математики?                                                                              

- Яку проблему, завдання ставить перед вами цей урок?                                                     

- Так, берегти, любити, вивчати рідну природу, яка є запорукою 

життя на Землі!     

 
2. Цікавинки від матінки-природи.                                                                                                            

(Задачі записані на кольорових літерах, утворюємо слово 

БЕРЕЖІТЬ ЇЇ).                         1) Одна сова з’їдає за літо 1000 

польових мишей, зберігаючи при цьому одну тонну зерна. Скільки 

мишей знищать за літо і скільки тонн пшениці збережуть чотири 

сови?                                                                                                

2)Середня вага білого ведмедя – 700 кг, а бурого – 250 кг. На 



19 

 

скільки кілограмів важчий білий ведмідь від бурого?                                                                    

3) Для лісових мешканців поклали 29 кг солі. 15 кг солі злизали 

лосі, 8 кг – козулі, а решту солі – інші мешканці лісу. Скільки 

кілограмів солі злизали лосі, козулі, інші мешканці лісу?                                                                                 

4) У однієї ведмедиці родиться двоє ведмежат. Скільки ведмежат 

буде у чотирьох ведмедиць?                                                                                                         

5) У ведмедиці з’являється двоє ведмежат у три роки. Скільки 

ведмежат з’явиться на світ у ведмедиці за 15 років?                                                                     

6) Лисиця важить 8 кг, а вовк – 80 кг. Скільки кг разом важать 

лисиця і вовк? 7) Мурашина сім’я за 50 днів знищує приблизно 30 

кг 750г шкідливих комах. Скільки шкідливих комах може знищити 

мурашина сім’я за літні місяці?                    

 8) Відомо, що з 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, 

скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев 

зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 200 кг 

макулатури, а другий – 220 кг? 

  
 

 VІІІ Д/з.  

Скласти задачу на екологічну тематику та розв»яжіть за 

допомогою рівняння. 
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Додатковий матеріал:                                                                            

* Щоб виростити 1 центнер цукрових буряків потрібно 10 ц води, 

картоплі –  20 ц води, жита – 100 ц води.                                                                                                                  

* За 1 рік 1 автомобіль викидає в повітря 10 кг                                                                                 

гумового пилу. Скільки пилу викине100 автомобілів за рік?                                                                          

*1 автомобіль за 100км пробігу спалює річну норму кисню для 

однієї людини.                                                                                                                      

* 1гектар лісу може поглинати за 1годину стіль-ки вуглекислого 

газу, скільки його видихають за одну годину 200 осіб. То чи варто 

вирубувати ліси, ламати дерева?                                                      

*20 кг макулатури зберігають одне дерево.                                              

*Відомо, що крони ялини в межах квадрата із стороною100 метрів 

затримують до 32 тонн пилу, а сосни – до 36 тонн пилу.  

1) Над лісом летіли:голуб, щука, 2 синиці, 2 стрижі, 5 чайок. 

Скільки всього птахів летіло над лісом? (10)                                                                           

2) Катруся з дуба груші рвала,у кошичок складала: 2 татові і 2 

матусі, 3 братові і 3 Катрусі. Скільки всього було груш? (Жодної, 

бо груші на дубі не ростуть.)  

3)Росло 5 берез. На кожній березі - по 5 гілок. На кожній гілці - по 

5менших гілочок. На кожній меншій гілочці - по 5яблук. Скільки 

всього яблук?                                                   

  ( Жодного, бо на березі яблука не ростуть)                                                                         

4) У зайчика було 7 морквин. Він з’їв усі, крім третьої. Скільки 

морквин залишилось? (Одна)                                              

5) 23 зайчики пробігли 4 км. Скільки кілометрів пробіг один 

зайчик? (4)                                                                                                                    

6) Мурашка важить 5млг,а тягне жука масою 50млг. У скільки разів 

маса ноші важча за масу мурашки? (у 10 раз)                                                           

7) Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк і каже: „ Я-великий 

і куплю 3 порції морозива, а ти-маленький,то попроси 2 порції”. 

Заєць погодився. Вовк купив 3 порції морозива, а Заєць...2 рази по 2 

порції. З’їв вовк морозиво, глянув на зайця та як крикне:  „ Ну, 

Зайцю, постривай!”Чому розгнівався Вовк?  (Бо заєць з»їв 4 порції). 

І   група    

 1) 20 кг макулатури зберігають від зрубування одне дерево. 

Скільки дерев збереже 800 кг макулатури?  
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2) Насіння ялини і сосни потрібне для розмноження хвойних дерев. 

Із 100 кг свіжих шишок можна отримати 2 кг чистого насіння. 

Скільки потрібно шишок, щоб отримати 6 кг чистого насіння?                                                                                                   

ІІ  група                                                                                                                                            

1) Пластикова пляшка гниє у ґрунті 180 років, поліетиленовий 

пакет – на 20 років довше, а папір – у 100 разів швидше, ніж 

поліетилен. За скільки років згниє папір у ґрунті?    

2) Усього 5 г нафтопродуктів затягують плівкою 50 кв. м поверхні 

води, що викликає кисневе голодування і отруєння водних 

організмів, а також призводить до загибелі ікри та мальків. Яку 

поверхню води затягує плівкою 500 г нафтопродуктів?  

ІІІ група   1) Зараз на Поліссі збирають 67 видів лікарських рослин, 

що на 40 видів менше, ніж збиралось раніше. Скільки видів 

лікарських рослин збирали тут раніше? Чому, на вашу думку, 

відбулися такі зміни?                                                  

2) 100 кв. м липового лісу дає 10 кг меду. Скільки меду дасть 

ділянка площею 800 кв. м? 

3) Одна сова з’їдає за літо 1000 польових мишей, зберіга-ючи при 

цьому одну тонну зерна. Скільки мишей знищать за літо і скільки 

тонн пшениці збережуть чотири сови?  

4) Середня вага білого ведмедя – 700 кг, а бурого – 250 кг. На 

скільки кілограмів важчий білий ведмідь від бурого?                                                                                                                                                                                

5) Для лісових мешканців поклали 29 кг солі. 15 кг солі злизали 

лосі, 8 кг – козулі, а решту солі – інші мешканці лісу. Скільки 

кілограмів солі злизали лосі, козулі, інші мешканці лісу?                                                                                                               

6) У однієї ведмедиці родиться двоє ведмежат. Скільки ведмежат 

буде у 5 ведмедиць? 

7) У ведмедиці з’являється двоє ведмежат у три роки. Скільки 

ведмежат з’явиться на світ у ведмедиці за 15 років? 

8) Лисиця важить 8 кг, а вовк – 80 кг. Скільки кг разом важать 

лисиця і вовк?                                                                                                                                                

9) Мурашина сім’я за 50 днів знищує приблизно 30 кг 750г 

шкідливих комах. Скільки шкідливих комах може знищити 

мурашина сім’я за літні місяці?  

10) Відомо, що з 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, 

скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев 

зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 200 кг 

макулатури, а другий – 220 кг?  
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Учитель початкових класів 

вищої категорії 

Дончук Л.М. 

урок в 3-Б класі з математики 

                           

Урок – подорож до країни Енергетики                            

 Тема: Невичерпні джерела енергії.  

Мета уроку: дати загальне уявлення про поновлювані джерела 

енергії; навчити розпізнавати поновлювані джерела енергії в 

природі; вчити пояснювати необхідність збільшення використання 

людиною відновлюваних видів енергії (Сонця, вітру і рухомої води); 

розвивати творчу активність, уважність; виховувати пізнавальний 

інтерес, любов, бережливее ставлення до рідної природи, екологічне 

ставлення до природи. 
Хід уроку 

I. Організаційний момент.                                                                                

ІІ. Зупинка Спостереження.                                                                                                    
– Який сьогодні день (похмурийчисонячний)?  Місяць? Пора року?                                                                                  

- Яка погода на вулиці? Чи є вітер? Яке небо? Опади?                                         

- В якому стані знаходяться дерева, кущі, трави?                                                                                                          

- Чи зустрічалися вам по дорозі до школи птахи?                                                         

- Яка тривалість дня сьогодні?                                                                                                                          

- Чиє сьогодні сонечко на небі?                                                                                    

- Чи впливає Сонце на наш настрій і самопочуття? Поясніть. 

IIІ. Актуалізація опорних знань.                                                                                     

1. Фронтальне опитування                                                                                                        

- Що ви знаєте про Сонце?                                                                                                                                       

- Які процеси відбуваються у неживій природі завдяки Сонцю? 

(Рухаються хмари, ідуть дощі, з»являється веселка, утворюється 

вітер, змінюються форми земної поверхні )                                                                                                                               

- Що ви знаєте про сонячну енергію? (Джерело життя на нашій 

планеті)                                                                                                             

- У якому вигляді сонячна енергія досягає Землі? (Світло, тепло)                            

- Наведіть приклади того, що світло й тепло необхідні рослинам, 

тваринам і людям.                                                                                                                                   

– Чому сонячну енергію вважають невичерпною? Доведіть.                                                                      

-  Що зміниться на Землі, якщо Сонце погасне?                                                                              

- Чому людям варто ширше використовувати сонячну енергію?                                         
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2. Робота над загадками                                                                                                                 

- Чи знаєте ви загадки про сонце, вітер, воду?                                                                                                            

- Спробуйте відгадати:    

                                                                                                     

 Коли падаю я з неба 

Люди кажуть:"Так і треба. 

Восени тоді вважай 

Буде добрий урожай!".(Дощ) 

В небі хмаронька пливла,хмарка сльозки пролила 

На капусту, буряки, на зелені огірки, 

І на трави, і на хвощ...То не сльози - то йде...(Дощ) 

Воду в ріках нагріває,  про матусю- Землю дбає. 

Нам всміхається в віконцечарівне, гаряче...(Сонце) 
 
Рано-вранці прокидається, встає. 

Розсипає скрізь проміннячко своє. 

Огляда природоньку, зігріва, 

А надвечір спатоньки знов ляга.(Сонце) 

Хмари ганяє, дуба ламає... 

Що це таке? Хто відгадає?(Вітер) 

Він шепоче:"Шу-шу-шу, 

Листя обірвать спішу. 

З листячком в осіннім гаї 

У таночку покружляю".(Вітер)                                                                                                              

- Охарактеризуйте слово-відгадку у кожній загадці. 

IV. Повідомлення теми і мети уроку.                                                                                           

-Сьогодні на уроці ви будете досліджувати, чому енергія Сонця, 

вітру й води не може вичерпатися. 
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V. Вивчення нового матеріалу.         

            
 

1. Робота за підручником (с. 68-69)                                                                                                       

- Для чого потрібна енергія?                                                                                                         

- Які види енергії ви знаєте?                                                                                                       

- Де ви їх використовуєте у щоденному житті?                                                                                  

-Роздивіться малюнки на с. 68, поміркуйте і розкажіть!  

- Як люди зігрівалися й освітлювали свої оселі в давнину?                                                                                   

- Що слугувало тоді джерелами енергії?     



25 

 

                           
2. Робота в парах.                                                                                                                       

- Назвіть, які корисні копалини належать до горючих.                                                               

– Що розповів хлопчик Струм про горючі корисні копалини?                                                  

- Що відбувається із корисними копалинами, якими 

користуються люди?                  

 (Їх запаси поступово вичерпуються).                                                                             

– Які джерела енергії використовують у наш час? 
 

                   
 

3.Зупинка «Кінотеатр».                                                                                                          

1. Перегляд презентації про енергію Сонця, вітру, води.                                                             

- Про що дізналися під час перегляду фільму?                                                                          

- Які невичерпні джерела енергії пропонує нам Матінка Природа?                                   

- Чому їх називають і невичерпними, і відновлюваними?                                                                   

- Чому енергія Сонця, вітру, води є невичерпною?                                            

(Сонце, вітер, вода існують в природі завжди).  
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27 

 

          
 

       
4.Зупинка«Словникова». 

1. Словникова робота.                                                                                                              

– Які нові слова дізнались на уроці?                                                                 

2. Робота в групах.                                                                                              

Клас поділений на 3 групи, кожна з яких отримує своє завдання.                                                                                                     

- Підібрати слова-синоміми до слів: 
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І група- Сонце.                                                                                                                             

ІІ група - вітер.                                                                                                                          

ІІІ група- вода.  

3. Прислів»я, приказки, вислови, вірші про Сонце, воду, вітер. 

             
4. Фізкультхвилинка.                                                                                     

Віє вітер нам в лице, захиталось деревце.                                                            

Вітерець все тихше, тихше. Деревце все вище, вище. 

 

5.Пошукова діяльність «Цікаві факти».   

1.Який вид енергії описаний у повідомленнях?                                                                   

*Скрізь падає дощ, випадає сніг та інші опади, є річки.                                                                     

* На нашій планеті близько 20% всієї електроенергії виробляється 

на гідроелектростанціях.                                                                                                            

* Рухома вода є потужним джерелом енергії, за допомогою неї 

освітлюють цілі міста і навіть країни.                                                                                                          

* Ця енергія використовувалась для подрібнення зерна і 

перекачування води. 

* Сонячне світло перетворюється в електроенергію.                                                                           

* Оранжереї  перетворюють сонячне світло на тепло, та 

забезпечують цілорічне вирощування рослин, які в природі не 

пристосовані для цього 

клімату.                                                                                                               

    * Вітер – помічник примхливий, бо швидко і постійно змінює 

свій напрямок.                                                      

 * Одним з перших стабільних джерел енергії, освоєних людиною, 

був вітер.  * Завдяки вітру відбулися великі географічні відкриття, 
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людство одержало можливість подорожувати, зрошувати поля, 

молоти зерно і, нарешті, воно навчилося перетворювати вітер у 

чисту енергію у вигляді електрики.                                                              

* Вітряні млини.  Ця енергія використовувалась для подрібнення 

зерна і перекачування води.                                                                                                                              

* Якщо існував Ноєв ковчег, то він, очевидно, плив під вітрилами. 

2. Що цікавого ви підготували про Сонце, вітер, воду?                                                          

(Діти роблять короткі повідомлення). 

                 
6.  Гра «Увага!»Тестові завдання. (Відповідь так чи ні).                                                                                                                                                                                                                             

1).Чи можна виконувати роботу без витрат енергії та руху?                                              

2). Запаси корисних копалин вичерпуються. Тому вони належать до 

вичерпних джерел енергії.                                                                                             

3). Звідки людина отримує енергію для свого організму? (Їжа, 

корисні копалини, повітря).                                                                                                                

4). Що є джерелом енергії для живлення рослин?(Сонце)                                                                                                   

5). Як називаються дії, спрямовані на економне використання 

електроенергії й тепла?                                                                                                                                        

( А) Енергозбереження, Б) енергія, В) енергетика).                                                                       

6). Чому енергія Сонця, вітру, води є чистою, зеленою, 

невичерпною. Скласти речення і зачитати його.                                                                                                       

 

VІ. Зупинка «Мистецька».                                                                                                    
Проектна роботав групах.  

Малювання на тему «Невичерпні джерела енергії».  

Учні отримують ватман, кольоровіолівці.                                                                                                                                                                                                                                       

І   група – міні-проект «Робота Сонця».                                                                                         

ІІ  група – міні-проект «Робота вітру».                                                                                           

ІІІ група – міні-проект   «Робота води». 
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VІІ. Природоохоронна робота.                                                                                    
1. Колективна робота.  

Твір-розповідь на тему «Навіщо потрібно берегти природу (воду)»? 

 

VІІІ.Зупинка Творчості «Мовленнєва».  Екологічна робота.                                                                                                          

1.Робота в групах.                                                                                                             
І група «Вода»-твір - есе «Економія води».                                                                                                                

ІІ група «Вітер»  -твір - розповідь «Вітер - друг, вітер - ворог».                                                                                  

ІІІ група «Сонце» - науково - популярний твір «Сонце – планета 

Сонячної системи».                                                                         

2. Зачитування творчих робіт учнями.    
   

ІХ. Мозковий штурм.                                                                                                 
1.Чому енергія Сонця, вітру, води є чистою, на відміну від енергії 

горючих корисних копалин?                                                                                                                         

2. Висновки:                                                                                                                             

• Джерела енергії бувають поновлювані і непоновлювані. 

• Усі поновлювані джерела енергії черпають свої сили від Сонця - 

головного джерелаенергії.                                                                                                                                 

• До поновлюванихджереленергії належать також сила води і сила 

вітру.                                                                                        
• Без Сонця життя на Землі припиниться. 
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• За 15 хв Сонце посилає нам стільки енергії, скільки вистачає 

людству на цілий рік. 

Х. Узагальнення і систематизація знань. 

Читання й обговорення казки «Нерозлучні друзі» 

Жили-були друзі: Сонце, Вода, Камінь і Вітер. 

Одного разу вони посперечалися, хто з них наймогутніший. 

Сонце промовило:- Я даю Землі тепло і світло, можу обігріти або 

спалити! Без мене немає життя. 

Вода зауважила:- А от і ні, це без мене жодна істота не може жити! 

Я перетворюю камінь на пісок, з легкістю обертаю велетенські 

електричні турбіни, і саме я даю людям енергію! 

Камінь спинив напір Води і твердо вимовив: 

- А я можу перегородити річку і створити повінь, або спинити її. 

Налетів Вітер і просвистів: 

- От хвальки! Та я на всіх вас знайду управу: зруйную кам’яні гори, 

нажену хмари і закрию Сонце, підніму хвилі на морі, здійму шторм. 

Так вихвалялися природні сили один перед одним, доки не зустріли 

в пустелі Людину, яку мучила спрага. І попросили, щоб вона їх 

розсудила. Вислухавши їх, Людина відповіла: 

-Дякую тобі, Сонечко, що випарувало Воду з моря. Дякую тобі, 

Вітре, що приніс хмаринки. Дякую тобі, Каменю, що на тобі 

сконденсувалася водяна пара. Саме завдяки вам я вгамував спрагу. 

Всі вимогутні та важливі, кожен-по-своєму. 

З того часу Сонце, Вода, Камінь та Вітер стали нерозлучними 

друзями. А Людина навчилася приборкувати сили природи. 

-Про які природні сили йдеться у казці? 

- Про що сперечалися Сонце, Вода, Камінь і Вітер? 

- Чим вихвалялося Сонце? 

-Що розповіла про себе Вода? 

-Що може зробити Камінь? 

- Яку силу має Вітер? 

-Хто розсудив природні сили? 

- Як ви розумієте останні речення казки?                                                                                       

- Чого навчає нас ця казка? 

-Сонце, вітер і вода-невичерпні джерела енергії. Всі ці джерела 

енергії існують завдяки енергії Сонця. Річки живляться дощами, які 

виникають із-за випаровування океанів і озер під дією сонячного 

тепла. Вітер дме над поверхнею землі внаслідок її нерівномірного 

нагріванняс онцем. 
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ХI. Підбиття підсумків. Рефлексія. 

1. Бесіда:                                                                                                                                          
- Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу на с. 69. 

-Що нового ви дізналися на уроці? 

-Назвіть невичерпн іджерела енергії. 

-Які джерела енергії люди можуть використовувати у 

майбутньому? 

2. З якими предметами асоціюються слова, які так часто ми 

використовували під час уроку?  ( Мама називає сонечком; 

подушка у вигляді сонечка; не літай, як вітер, каже бабуся; чистий, 

як водиця.)                                                                                                 

3. На кожному столі у фруктовницях лежать червонобокі, жовті 

яблука. Вітерець ніжно пестив гілочки яблунь, дощ щедро поливав 

їх, сонечко зігрівало своїми променями, наповнюючи їх вітамінами. 

Посмакуйте ж, ви, дітки ними, набирайтеся енергії, сили від них, 

будьте ж здоровими, черпайте все нові знання, зростайте на славу 

вашим родинам, нашій рідній Україні!    

 

ХII. Домашнє завдання:     

 ст. 68-69. 
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Учитель початкових класів 

Ісаєнко Ю.В. 

спеціаліст ІІ категорії 

                                         урок в 2-А класі з математики 

 
Тема: Нумерація трицифрових чисел. Арифметична дія 

множення. Прості та складені задачі. 

Мета уроку: Ознайомити дітей з арифметичною дією множення; 

навчити дію додавання замінювати дією множення і навпаки; 

продовжити знайомство з трицифровими числами; дати початкові 

уявлення про прості та складені задачі; розвивати вміння усного 

рахунку; навички розв’язку логічних задач; виховувати старанність, 

вміння працювати в колективі та повагу один до одного. 

Обладнання:  комп᾿ютер, телевізор, мультимедійна презентація, 

таблиці по темі уроку,  зошит - підручник за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України». (Автори І.В. Гавриш та С.О.Доценко.)  

                                             Хід уроку 

 І. Організація класу. 

Всі сідайте тихо, діти. 

Домовляймось – не шуміти,  

Руку гарно піднімати, 

Чітко, влад відповідати,                                                     

На уроці не дрімати,                                           

А знання мерщій хапати,                            

Щоб не було нам мороки – 

Всі готові до уроку?  

Тож гаразд, часу не гаєм   

І в дорогу вирушаєм  

ІІ. Повідомлення теми уроку. 

- Прочитайте тему уроку та підкресліть, що нового ми сьогодні 

дізнаємося. 

1) Робота з таблицею чисел.    

 - Прочитайте числа від 131 до 140 в зворотному порядку, 

       від 56 до 67 – у прямому. 
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2) Запишіть в десятковій системі числення за допомогою цифр 

0,1,3 і 4 всі можливі числа другої сотні ( цифри в записі числа не 

повторюються). Назвіть їх і розташуйте у порядку спадання. 

Підкресліть найменше число. 

3) Запишіть натуральне число, «сусідами» якого є числа 89 і 91. 

Порівняйте  у записаному числі цифру розряду десятків з 

найменшим натуральним числом. 

4) Розв’яжіть задачу, зобразивши всі можливі способи 

розміщення друзів. 

ІГОР, ОЛЕГ і РОМАН збираються сісти на лавку. Скільки існує 

способів розміщення хлопчиків на лавці? 

5) Допоможіть Кнопочці замінити дію додавання дією множення. 

Спираючись на отриманий результат, розкажіть, як дію додавання 

можна замінити дією множення. 

6) Хвилинка  Знайка. Прочитайте і перекажіть текст. 

ТИ ВЖЕ ЗНАЄШ, ЩО МНОЖЕННЯ  - ЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ 

СУМИ ОДНАКОВИХ ДОДАНКІВ. ДІЮ МНОЕННЯ 

ЗАПИСУЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗНАКА  

АБО . 

ЧИСЛА, ЯКІ МНОЖАТЬ, Є МНОЖНИКАМИ. ЧИСЛО ЯКЕ 

ОТРИМУЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ МНОЖЕННЯ, Є ДОБУТКОМ. 

 

. x 
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7) Виконайте завдання Знайка. 

Складіть за малюнком приклади на множення й запишіть їх. 

 
Заповніть таблицю за складеними прикладами. 

 
8) Допоможіть Хвалькові знайти невідоме число. Зробіть 

перевірку. 

 
9) Фізкультхвилинка. 

СТОРІНКА  МУДРОГО  ЗАДАЧНИКА 

Хоч і завжди я мовчу, 

та усіх всього навчу: 

додавати, віднімати, множити, ділити, 

з точними науками залюбки дружити. 

10) Прочитайте продовження казки. Виконайте завдання Мудрого 

Задачника. 

Як коротульки пеояснювали Кнопочці, що таке складена 

задача 

Коротульки з нетерпінням чекали пояснення Задачника. Їм 

кортіло дізнатися якнайшвидше, що таке складена задача. 

- Складена задача – це задача, яка містить ві або більше простих 

задач, - розпочав свою розповідь Задачник. 

- Я вже придумав складену задачу! – як завжди поспішив 

вигукнути Поспішайко. – Ось вона: «На дереві сиділо 20 птахів. А 
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під деревом росло 30 троянд. Скільки залишилося рости під 

деревом?» 

- Чи придумав Поспішайко складену задачу?  - запитав у 

коротульок Задачник. Але вони відповіді не знали. 

- Я придумала складену задачу, - тихо сказала Кнопочка. – 

Тарасик та Іванко пішли ловити рибу. Тарасик спіймав 10 рибин, а 

Іванко – на 5 рибин більше. Скільки всього рибин спіймали 

хлопчики разом?  

Завдання  Мудрого  Задачника 

Укажіть, хто з коротульок придумав складену задачу  

А) Поспішайко 

Б) Кнопочка 

В) ніхто з коротульок. 

11) Прочитайте прискорюючи темп. Відтворіть з пам’яті. 

 
 

12) Завдання Мудрого Задачника. 

Поміркуйте, чому задача, яку придумала Кнопочка, є складеною. 

Прочитайте задачу. Доведіть, що вона є складеною. 

На дереві сиділо 11 горобців, а синиць – на 7 менше.  

Скільки всього птахів сиділо на дереві? 

Запишіть розв’язання задачі, яку склала Кнопочка, за зразком. 

13) Допоможіть Хвалькові усно розв’язати задачу та записати 

повну відповідь. 

а) Софійка зібрала 8 горіхів, а Тарасик – на 3 горіхи більше. 

Скільки горіхів зібрав Тарасик? 

б) Софійка зібрала 8 горіхів, а Тарасик – на 3 горіхи більше. 

Скільки всього горіхів зібрали діти? 

ВЕЛИКІ  ПЕРЕГОНИ 

Ти учасник великих перегонів. Обери мотоцикл, на якому 

братимеш участь у моторалі. Обведи його. 
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Умови моторалі.  

Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання: 

 За кожну правильну відповідь ти отримаєш 1 бал.  

Якщо в сумі набереш 24 бали, то одержиш нагороду.  

Розфарбуй свій трофей! 
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Учитель початкових класів 

Ісаєнко Ю.В. 

спеціаліст ІІ категорії 

                                         урок в 2-А класі з «Я пізнаю світ» 
 

                                     
Тема: Місяць – природний супутник Землі 

Мета уроку: Закріпити знання про космос; продовжити формувати 

уявлення про положення Землі та її супутника; ознайомити з наукою 

– астрономією; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати 

допитливість, почуття дружби та взаємодопомоги, екологічну 

культуру. 

Обладнання: карта космосу, телурій, фізичний глобус. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Форми навчання: індивідуальна, фронтальна. 

Методи та прийоми: дослідницький, словесний, наочний, 

самостійної роботи, метод самоаналізу та колективної роботи.  

Хід уроку  

І. Організаційний момент  

Добрий день, друзі! 

Недавно я прочитала вірш 

Надії Красоткіної «Пори 

року». 

Завжди, у кожну пору року,  

Земля казкова, чарівна – 

Чи в зиму люту і жорстоку 

І навіть як гуркоче злива 

Чи град у вікна стукотить 

Я все люблю! І я щаслива, 

Що випало у світі жить. 

ІІ. Oзнайомлення учнів із темою, цілями та завданнями уроку, 

мотивація учіння.  
Я згодна з авторкою, що всі пори року гарні. А як ви вважаєте? 

1. Прочитайте лист Центаврика. Розкажіть про свою улюблену 

пору року. 

IІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів.  
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2. Підпишіть на рисунку пори року, що настають у Північній 

півкулі за певних положень Землі відносно Сонця. 

 
 

3. Прочитайте, прискорюючи темп. Відтворіть з пам`яті 

 

4. Порухайся на фізкультхвилинці  

5. Виконайте завдання Питайлика  

 Укажіть час, за який Земля робить повний оберт навколо 

Сонця: 

А     доба     

Б     місяць 

В     рік   

 Позначте планету, що робить повний оберт навколо Сонця за 

найменший час: 

А     Земля 

Б     Меркурій 

В     Нептун 

Г      Юпітер 

6. Виконайте вправу «Фотоапарат» 
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ІV. Сприймання, осмислення, узагальнення та систематизація 

нових знань . 
7. Прочитайте тлумачний словничок, слова й сполучення слів у колонках. 

    Відтворіть з пам’яті. 

                            Тлумачний словничок  
Астрономія – наука, що вивчає рух, будову й розвиток небесних тіл. 

Телескоп – прилад для спостереження за небесними тілами. 

Місячні моря – великі низовини на Місяці, що здаються темними плямами 

на його поверхні. 

 
8. Прочитайте уривок довідки від бортового комп’ютера повільно, 

як повзе черепаха, а потім швидко, як скрекоче сорока. 

      В астрономії тіло, яке обертається навколо більшого за 

розмірами тіла,     називають супутником.  Супутник Землі – 

Місяць. 

9. Перегляньте відеофрагмент. Прочитайте і перекажіть довідку від 

бортового комп’ютера Адаптера. 

 В астрономії тіло, яке обертається навколо більшого за                                   

розмірами тіла, називають супутником. Супутник Землі – 

Місяць – є найближчим     до нас небесним тілом, тому його 

видно неозброєним оком краще, ніж будь-яку             планету 

або зірку в телескоп. 

Місяць має форму кулі. На його поверхні багато темних плям, 

які називають морями, хоча вони не містять ані краплі води. 

Насправді місячні моря – це величезні низовини, найбільшу з яких 

називають Океаном Бур. Місяць не має атмосфери, тому життя на 
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ньому неможливе. На відміну від Сонця, яке саме є джерелом 

світла, Місяць тільки відбиває сонячні промені. Побачити Місяць 

можна лише тоді, коли його освітлює Сонце. 

Як і Земля, її супутник рухається навколо своєї 

осі. Водночас він рухається й навколо нашої 

планети. Цікаво, що час обертання Місяця 

навколо своєї осі та наколо Землі однаковий. 

Через це ми завжди бачимо один бік Місяця. 

Повний оберт навколо Землі Місяць робить 

приблизно за 27   діб 8 годин. 

10. Виконайте праву для покращення зору 

11. Виконайте завдання Питайлика. Укажіть, що таке Місяць: 

       А        зірка 

       Б        планета 

       В        супутник Землі 

V. Закріплення набутих знань.  

1. Зоряні перегони.  

 Ми з вами закінчили подорож планетою Земля. Вже час 

знайомитися з іншими планетами нашої Галактики. Тож 

давайте з’ясуємо, хто вже готовий до польоту.  

 Молодці! На наступному уроці Центаврик повідомить нам, 

хто з ним полетить до іншої планети.  

VI. Рефлексія.  

 Що нового дізналися на уроці?  

 Що найбільше сподобалося на уроці?  

 Які завдання були складними для вас? 
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Учитель вищої категорії  

Малкіна Л.М. 

урок у 8-Б класі з геометрії 

 
 

Тема: Чотирикутники 

Мета уроку: 

1. Узагальнити та систематизувати знання учнів про 

чотирикутники. Дати поняття про дельтоїд – чотирикутник, що 

не вивчається в школі.  Показати застосування чотирикутників 

у роботах художників-абстракціоністів  ХХ ст. та в архітектурі 

країн світу;  

2. Розвивати логічне мислення учнів, пам'ять, уяву, увагу, 

привчати до пошуку різних способів доведення; 

3. Виховувати творчу активність, пізнавальну самостійність та 

культуру математичного мовлення. 

Тип уроку : узагальнення і систематизація знань, вмінь , навичок. 

Обладнання: демонстраційні таблиці, презентація. 

Назва уроку: «Чотирикутники і мистецтво» 

«Геометрія – це прообраз краси світу» 

(І. Кеплер) 

Хід  уроку 

    І.  Організація учнів до уроку: 

1. Відгадай назву групи: 

Завдання І групи : що це за чотирикутник, у якого протилежні  

сторони паралельні?  

Завдання ІІ групи : що це за чотирикутник, у якого лише 

протилежні  сторони паралельні?  

Завдання ІІІ групи : що це за чотирикутник, у якого протилежні  

сторони паралельні і всі кути прямі?  

Завдання ІV групи : що це за чотирикутник, у якого протилежні  

сторони паралельні ,а всі сторони рівні? 

 Завдання V групи : що це за чотирикутник, у якого протилежні  

сторони паралельні, а всі сторони рівні і всі кути прямі? 

 

2. Гра «Острів правильних та неправильних відповідей»  
 (перевірка теоретичних знань) 

Чи правильні твердження? 
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1) Діагоналі ромба рівні. (ні) 

2) Якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то він 

паралелограм. (ні) 

3) У ромба протилежні кути рівні. (так) 

4) У паралелограма всі сторони рівні. (ні) 

5) Квадрат – це чотирикутник (так) 

____________________________________________________________ 

6) Діагоналі паралелограма рівні. (ні) 

7) У прямокутника всі кути прямі. (так) 

8) Сума протилежних кутів паралелограма 1800 . (ні) 

9) У ромба сума кутів, що прилягають до однієї сторони – 1800. 

(так) 

10) Діагоналі ромба є бісектрисами кутів (так) 

____________________________________________________________ 

11) Діагоналі квадрата і прямокутника рівні. (так) 

12) У паралелограма діагоналі є бісектрисами його кутів. (ні) 

13) У прямокутника діагоналі взаємно перпендикулярні. (ні) 

14) Діагоналі ромба діляться точкою перетину навпіл (так) 

15) Діагональ прямокутника ділить його на два рівнобедрені 

трикутники(ні) 

_____________________________________________________ 

16)Діагоналі паралелограми точкою перетину діляться навпіл. 

(так) 

17)Якщо діагоналі паралелограма рівні, то він прямокутник. (так) 

18)Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. (так) 

19)Середня лінія трапеції паралельна третій  основам. (так)  

20)Сторони паралелограма рівні (ні) 

________________________________________________________________ 

21)Квадрат – це ромб з прямими кутами. (так)  

22)У прямокутника всі сторони рівні (ні) 

23)Діагональ прямокутника ділить його на два рівних трикутники 

(так) 

24)Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх 

півсумі. (так) 
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25)Якщо протилежні сторони чотирикутника належать 

паралельним прямим,  то він паралелограм (так) 

 
 

 

 

3. Перевірка домашнього завдання 

    Учитель. Важко уявити собі життя без чотирикутників. 

Розгляньте предмети побуту, окремі конструкції будівель, зайдіть до 

супермаркету чи в картинну галерею, - і ви побачите безліч речей у 

вигляді чотирикутників. 

    Художники ХХ ст.. Джозеф Альберс – видатний американський 

мистецтвознавець-абстракціоніст, французький художник Вазарелі, 

голландський мистецтвознавці Тео ван Дусбург  та Модріан Піт, 

російський художник (дитинство та юнацькі роки якого пройшли на 

Україні) К.Малевич, стали початківцями створеного ними напряму 

в абстрактному мистецтві – супрематизму (від латинського слово 

supremus, що означає «найвищий»). 

    Супрематизм – комбінування зафарбованих найпростіших фігур: 

квадрат, трикутник, прямокутник, коло. 

 

Демонстрація картин 
 

1. Казимир Малевич- супрематизм .Композиція в дусі 

супрематизму. Чорний квадрат. 1913р.) 
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2. Модріан Піт. - голландський художник. Його картини 

представляють собою поєднання прямокутників і ліній, є 

прикладом найбільш суворої, безкомпромісної геометричної 

абстракції в сучасному живописі.  

3. Тео ван Дусбург- славнозвісна «Арифметична композиція». Під 

час створення простої арифметичної композиції художник 

використав простий математичний розрахунок: сторони кожного 

квадрата та відстані між ними дорівнюють половині виміру 

попереднього квадрата. 

4. Віктор Вазарелі - композиція побудована виключно на простих 

геометричних фігурах. Елементи картини утворюють 

врівноважену за кольором і формою композицію. 

5. Дж. Альберс - дань поваги серії квадратів. Найбільш відомими 

роботами художника є серія картин, на яких зображено квадрати, 

написані чистими кольорами. 

   ІІ. Розв’язування задач:  

Учитель: З метою повторення основних властивостей та ознак 

чотирикутників, що вивчалися, пропоную розв’язати задачі  

А) на доведення: 

І група :Доведіть, що коли в паралелограмі всі кути рівні , то він є 

прямокутником. 

 ІІ група : Доведіть, що коли в паралелограмі хоча б один кут прямий 

, то він є прямокутником.  

ІІІ група : Доведіть, що коли в паралелограмі діагоналі рівні  , то він 

є прямокутником.  

ІV група : Доведіть, що чотирикутник , у якого всі сторони рівні , є 

ромбом. 

V група : Доведіть, що коли  діагоналі прямокутника перетинаються 

під прямим кутом , то він є квадратом. 

Б). за малюнками: 

1. І група. За рис.1 доведіть, що ВС=DF 

 В С 

 

 

 

                                                                       Е 
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 А D F 

 

 

 

ІІ група .За  рис.2  доведіть, що АВ=СД 
                     B                                      C 

 

 

                                                                          

 

          

          A                                                           D 

 

 

 

 

 

ІІІ група. За  рис.3                        ВЕ      СД       знайти кути трапеції

  
               В  С 

 75 

 

 

40 

А                                    Е                       Д 

 

 

 

 

ІV група. За  рис.4  доведіть, що < АОВ=900 
 
 В                                     С 

 

 

 

                                   ОО 

 

 

   А                                                                          D  
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 V група . За  рис. 5  знайдіть кути трапеції, якщо  що < C - <А  

=400 
 В                                           С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       А                                                                    D 

 

   

ІV. Осмислення та вивчення нових знань 

     Учитель. Додому вам було завдання дослідити ще один вид 

чотирикутників з попарно рівними сусідніми сторонами. Як 

називається такий вид чотирикутників та назвати його властивості. 

    Відшукайте такі чотирикутники на малюнках: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Означення дельтоїда  

 

Дельтоїд- це чотирикутник, що володіє двома  

парами сусідніх сторін однакової довжини.На відміну від 

паралелограма, рівними є не протилежні, а саме дві пари сусідніх 

сторін. 

Опуклий та неопуклий дельтоїд 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A7%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8B%C3%91%C2%80%C3%91%C2%91%C3%91%C2%85%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%90
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2)  

3)  

4) Властивості дельтоїда: 

1) У дельтоїда внутрішні кути між сторонами нерівної 

довжини  рівні. 

2) Діагональ дельтоїда, що з'єднує дві вершини нерівних кутів 

лежить на бісектрисах нерівних кутів. 

3) Діагональ дельтоїда, що з'єднує дві вершини рівних кутів, 

являється основою двох рівнобедрених трикутників, на які 

вона розділяє дельтоїд. 

4) Діагональ дельтоїда, що з'єднує дві вершини рівних кутів, 

утворює з рівними сторонами дельтоїда рівні кути. 

5) Діагоналі дельтоїда перетинаються під прямим кутом і 

розділяють його на дві пари рівних прямокутних трикутники. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9_%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%90
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∆ δ – дельта буква грецького алфавіту. За формою цієї букви 

отримали назву дельтоїд, дельтовидний м’яз, дельтаплан 

       Дельтаплан – літальний апарат важчий за повітря, виконаний за 

схемою безхвостка  зі стріловидним крилом, управління польотом 

якого виконується зміщенням центра маси за рахунок переміщення 

пілота відносно точки підвіски (балансу планера). Характерна 

особливість – старт з ноги і посадка на ноги. 

 Дельтоїд має форму, схожу на    повітряного змія. 

V. Закріплення набутих знань 

Задача. Менша сторона дельтоїда АВСД – 20 см, а менша діагональ 

утворює з нерівними сторонами  рівні кути. Точка О – точка 

перетину діагоналей дельтоїда. Кут, що утворює бісектриса кута 

АВО з меншою стороною дельтоїда дорівнює 150. Знайти периметр 

дельтоїда АВСД. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%92%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%83%C3%91%C2%88%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9_%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9
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VІ. Підсумок уроку 

    Учитель. Геометрія – це не тільки школа логічного мислення, але 

й джерело , що сприяє розвитку асоціативного мислення. Кожен з 

вас намалюйте геометричну фігуру, що вам до вподоби: або квадрат, 

або прямокутник. 

    Квадрат.  

Символізує такі позитивні риси характеру людини як потреба 

довести справу до кінця, терпіння, методичність, впорядкованість. 

Хто обирає квадрат, - спроможні концентруватися на головній меті. 

    Прямокутник.  

Свідчить про перехідний стан особистості, невпевненість, 

непослідовність, але водночас відкритість до нових ідей, цікавість та 

сміливість. Вибір прямокутника, як правило, свідчить, з одного боку, 

про низьку самооцінку, а з іншого боку -  про довірливість. 
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Учитель історії І категорії 

Хоменко Н.О. 

урок з історії у 6 класі 
 

 

 

Тема.  Природа і населення Давньої Греції. 
Мета: створити мотиваційну основу для вивчення історії Давньої 

Греції та забезпечити в ході уроку засвоєння знань про природні 

умови;  установити зв'язок між природно – географічними умовами 

та заняттям населення; розвивати вміння порівнювати, 

висловлювати свою думку, критично мислити;  розвивати та 

формувати дослідницькі вміння (спостереження, аналіз 

узагальнення); розглянути міфи як історичні джерела; сприяти 

вихованню в учнів свідомого ставлення до вивчення історії, 

розвитку допитливості, потягу до знань. 

Тип уроку: урок – подорож з використанням елементів технології 

мультимедіа, STEM. 

Обладнання: підручник, історична карта, ілюстрації, 

мультимедійний проектор. 

                                    Структура уроку 
  І. Організаційний момент 

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1.     Вплив природно-географічних умов на розвиток   Грецької 

цивілізації. 

2.     Заняття населення Давньої Греції. 

3.     Перекази про найдавнішу історію Греції. 

ІV. Узагальнення і систематизація знань 

 V. Підсумок уроку    

VІ. Домашнє завдання 

                                              Хід уроку 

І. Організаційний момент 
           Доброго дня. діти. Пропоную вам , як завжди, стати активними 

учасниками сьогоднішнього уроку, дати роботу своєму мисленню.   

Тож девізом уроку я обрала слова відомого  китайського мислителя 

Конфуція: 

Вчитися і не розмірковувати – даремна праця, 

Розмірковувати і не вчитися – небезпека. 
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           Я знаю що ви всі працьовиті, допитливі, старанні, готові до 

співпраці зі мною у вивченні історії Стародавнього світу. 

           Зараз я  хочу дізнатися з яким ви настроєм прийшли сьогодні 

до школи. Тож підніміть  долоньки, які у вас лежать на парті. 

Жовтого кольору – чудовий настрій, синього - не дуже добрий. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 
           Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож в історію 

Давньої Греції. Темою уроку є  «Природа і населення 

Стародавньої Греції». (СЛАЙД 2) 

          Спробуємо  спочатку окреслити коло ваших знань з історії 

Стародавньої Греції: для цього у вас є листочки з нанесеним 

особливим малюнком в грецькому стилі - меандр,  на яких  напишіть 

відомі вам факти про Грецію і озвучивши свою інформацію-

причепіть  листочок на фліпчарт.  (Греція є батьківщиною 

Олімпійських ігор. .. і т.д.)(СЛАЙД 4-5) 

А тепер методом «Незакінченого речення» давайте визначимо 

які основні завдання  ви ставите до нашого уроку: 

-         Від цього уроку я очікую... 

-         Я хочу дізнатися… 

-         Сьогодні я хочу навчитися… 

        Для того щоб виконати поставлені  завдання ми повинні 

вирушити в подорож.  

- Ваші парти поставлено таким чином, що ви стаєте членом 

певної команди грецького корабля.  

Протягом  нашої подорожі за правильні відповіді я буду давати 

вам ось такі сердечки. Хто найбільше заробить сердечок - той 

отримає  додатковий бал до оцінки за роботу на уроці. 

- Закрийте очі (чути шум моря), ви чуєте як шумить море, як 

гойдаються на хвилях наші човни. А подорожуємо ми на 

стародавніх грецьких човнах, які називаються трієри.  

Відкрийте очі. Вирушаймо! 

 

(слайд 6)  

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ ДО МАТЕРІАЛУ УРОКУ:  

яким заняттям населення сприяли природні умови Давньої 

Греції 
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         УЧИТЕЛЬ: Як справжні мореплавці,  протягом нашої 

подорожі ми будемо вести корабельний щоденник. Перший наш 

запис. 

1.   Вплив  природно – географічних умов на розвиток грецької 

цивілізації. 

 

     (СЛАЙД 7- море з кораблем)     Увага, ми наближаємося до 

невідомої країни.  Видно високу скелю, що стрімко  врізається в 

море, яке широко розкинулось до обрію. Хвилі омивають маленькі 

острови, що тягнуться низкою до найбільшого о. Крит.  

З моря повіває прохолодний вітерець. Щойно ми з вами залишили 

Стародавні держави Передньої та Центральної Азії і продовжуємо 

прокладати маршрут до  іншого куточку землі. Що ж це за країна, 

біля якої  ми опинилися ?    

          ( СЛАЙД 8- карта Греції)  Це країна надзвичайної краси. 

Вона розташована на Балканському півострові, що на півдні Європи, 

у східній частині Середземного моря. Називається ця країна Греція, 

так назвали її римляни. А народи, що проживали тут,  називали її 

Еллада. Себе вони називали – еллінами. 

 Зверніть  увагу на  умовне позначення  кольором меж розселення 

стародавніх греків –Жовтий (ст.115 підручника) 

(СЛАЙД 9 - моря, що омивають  Грецію )А тепер подивіться 

якими морями омивається Греція: 

 

Захід – Іонічне 

Схід – Егейське 

Південь – Середземне 
 

    Всі ці моря належать до басейну Середземного моря.  Щоб 

відповісти на питання ЯК ПРИРОДНЬО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ  

ВПЛИВАЛИ НА РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ, уважно 

послухайте підготовлені вашими однокласниками матеріали  

 

      УЧЕНЬ1 ( СЛАЙД 10- розповідь про гори)   Головна ознака 

краєвиду  Греції - гори та море. Гір багато, але вони невисокі. 

Найвища гора Олімп. За уявленнями еллінів, тут жили давньогрецькі 

боги.  

Гори вкриті густими лісами та були багаті на корисні копалини: 

 -         залізо 
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-         мідь 

-         срібло, золото 

-         глина, будівельний камінь, мармур  

 (СЛАЙД 11-14 – гори, річки, виноградники і оливкові гаї )   

 Гори  поділили країну на долини, якими течуть річки. Взимку річки 

зазвичай бурхливі - через часті дощі. Але влітку дощі випадають 

рідко,  тому річки пересихають. Клімат у Греції теплий, морозів 

майже не буває. Земля кам’яниста, не родюча. В таких умовах на 

бідних грунтах ростуть – виноград та маслинові дерева. Продуктів 

землеробства  жителям Греції не вистачало, тому зерно ввозили з 

інших країн, обмінюючи на вино та оливкову олію. 

         

(СЛАЙД 15) . УЧИТЕЛЬ: прослухавши розповідь однокласників  

та переглянувши презентацію, самостійно, після обговорення в 

парах, заповніть таблицю «Виклики природи та відповідь на них 

людини» 

Таким чином ми дізналися як географічне положення і природа 

Давньої Греції впливали на її розвиток 

 

УЧИТЕЛЬ. Робимо ще один запис до нашого корабельного 

щоденника: 

 

2.   Заняття  населення Давньої Греції   

(СЛАЙД 16- заняття населення) 

УЧЕНЬ 2. 

У давнину Греція ледве забезпечувала себе продуктами землеробства. 

Із зернових переважав ячмінь. Свого зерна жителям Греції часто не 

вистачало, тож його ввозили з інших країн. Основне багатство цієї 

землі – виноградники та оливкові гаї, що росли на схилах гір. 

 Оливки вживали в їжу, маринували,  з них виготовляли  корисну олію. 

В обмін на вино й олію греки  одержували пшеницю. На кам’янистих 

схилах гір скотарі випасали  худобу: кіз, овець і свиней. Звичайною 

їжею стародавніх греків були хліб, оливки, козине молоко, сир, 

овочі, риба та вино. Греки були вправними мореплавцями та 

рибалками, адже море із безліччю заток і зручних  

бухт, на відміну від гір, їх не лише об’єднувало, а ще й годувало. 

УЧЕНЬ 3.        (СЛАЙД 17) 

Завдяки покладам заліза та міді, розвивалася обробка металів і 

ковальство; 
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З високоякісної глини виготовляли посуд і черепицю, а із золота і 

срібла- прикраси. 

З мармуру споруджували храми і громадські споруди. 

(СЛАЙД 18) 

Греки були вправними мореплавцями і рибалками, вони плавали від 

острова до острова, ведучи торгівлю; і хоч сильні вітри в період з 

листопада по лютий  робили ці подорожі дуже небезпечними, греки 

віддавали перевагу морським шляхам- адже море, на відміну від гір, їх 

об’єднувало і годувало. 
 

УЧИТЕЛЬ:- Отже, діти, давайте разом зробимо висновки    про 

те, яким заняттям давніх  греків,  сприяли природні умови: 

-  Близькість морів, бухт, заток сприяло розвитку?... 

мореплавство, риболовство, торгівля. 

-  Чи можемо сказати, що головне заняття у греків 

землеробство? Ні, грунти скелясті, неродючі. Греки насипали 

тераси (смуги рівної землі) і вирощували виноград. Кожен клаптик 

землі греки обробляли і засівали. 

- Корисні копалини сприяли розвитку яких ремесел? (металургія, 

ковальство, гончарство, будівництво храмів та громадських 

споруди). 

Наша подорож продовжується. Шлях наш пролягає до 

найбільшого о. Крит.  

Робимо ще один запис до корабельного щоденника. 

3. Перекази про найдавнішу історію Греції. 

 

ХВИЛИНКА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 Острів прекрасний лежить посеред винно – темного моря, 

Крит плодоносний, навколо омиваний хвилями, 

Безліч там всякого люду живе, а міст дев’яносто. 

Кносс – це місто у критян найбільше. 

СЛАЙД 4 Зверніть увагу на карту. Хто мені покаже де 

знаходиться о. Крит? (робота з картою) 

    -  АЛЕ Я НЕ ВПЕВНЕНА, ЩО МИ ВДАЛО ПРИСТАНЕМО 

ДО ЙОГО БЕРЕГА…АДЖЕ НАМ  потрібне світло МАЯКА!!!! 

 

(ВИГОТОВЛЕННЯ МАЯКА: батарейки, світлодіоди, скотч, 

картон ) 
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      -   Англійський археолог Артур Еванс під час розкопок на о. Крит 

знайшов руїни величного палацу критського царя.  Сталося це в 1900 

році. Він знаходився в місті Кнос. Палац мав декілька поверхів і 

понад 200 кімнат. Переходи були між ними заплутані, що 

створювали враження пастки (лабіринт), до якої увійти легко але не 

можна вийти. В палаці були ванні кімнати і водогін. Цар на Криті 

називався Мінос, тому Еванс назвав цивілізацію Мінойською.  

       -  У ХV ст. до н. е.  Крит зазнав жахливої катастрофи. На острові 

Фера за 110 км. від Крита сталося виверження вулкану. Землетрус 

знищив міста і палаци, загинули люди. Остаточно країна була 

знищена племенами ахейців що проживали на півдні Балкан. 

      -  Про Крит було складено багато міфів.  

Ось наша подорож підходить до кінця.  Море тихенько гойдає 

човни і ми з вами знову у нашому класі.  
 

 ІV. Узагальнення і систематизація знань 

 

Нас з вами зустрічають репортери.     Гра «Мікрофон». 
1.     Що ви дізналися під час подорожі до Давньої Греції?  

2.     Покажіть на карті де знаходиться Греція? 

3.     Якими морями омивається? 

4.     Покажіть найбільший острів Греції? 

 

До нас прийшла з Греції шифровка. 
Ринлабіт (лабіринт) 

Тикр (Крит) 

Носмі (Мінос) 

Ціягре (Греція) 

Робота з термінами. метод «Гронування» 
Еллада, елліни, г. Олімп, Крит, Кнос, Лабіринт, Еванс. 

 

V. Підсумок уроку, Д/З СЛАЙД 19 

Давайте підіб’ємо підсумки нашої роботи. Підрахуйте свої сердечка. 

Оцінювання учнів. 

Вправа «Долоньки» 
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Учитель трудового навчання 

вищої категорії 

Чхало В.І. 

Майстер-клас 

 

Тема: Дизайн предметів інтер’єру 

Проект: Виготовлення декоративного панно 

 

І. Організаційно-підготовчий етап 

1. Вибір та обґрунтування теми проекту. 

Людина завжди прагнула зробити своє житло красивим. 

Сучасний інтер’єр приміщення повинен не тільки відповідати своїм 

функціям, а й бути естетичним на вигляд, викликати позитивну 

реакцію користувача. Види і стилі інтер′єру будинку або квартири 

змінюються дуже швидко.Уміння правильно оздобити інтер’єр 

сьогодні є надзвичайно актуальним. Цей процес не такий складний, 

як здається, й може бути досить захопливим. Ідей, як краще 

декорувати приміщення, існує чимало. Кожен підбирає інтер′єр на 

свій смак, а разом з тим і невеликі елементи декору, такі як 

статуетки, скриньки і картини. Однією з них є настінні прикраси, 

виконані в різних техніках. Останні завжди були родзинкою в 

наповненні будинку. Вони надають затишку і тепла кімнаті, в якій 

розташовані. Але не всі можуть дозволити собі повісити у вітальні 

картини відомих художників. В замін можна вибрати, щось більш 

просте, але не менш вишукане. Стильне декоративне панно 

виготовлене в техніці стринг арт (stringart) стане унікальною 

прикрасою інтер’єру. 

String Art дає можливість красиво і оригінально прикрасити 

будинок незвичайними панно. String Art - це один із напрямів у hand 

made творчості, в основі якого цвяхи і нитки. З дерев'яних панно, 

куди молотком забиваються цвяхи і натягуються нитки, виходять 

цікаві написи, незвичайні узори і навіть картини для виставок! 

Нитки та цвяхи — здавалось би, що тут романтичного, і як ці 

матеріали можуть подружитися на одній площіні? Та от парадокс — 

із них можна зробити справжній шедевр! Ідея не нова, але ж 

наскільки цікава та неординарна! А найприємніше, що ви самі 

можете намалювати ескіз для вашої картини.  
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Мал. 1,2 Куми Ямашита — одна з популярних художниць в світі, що 

прославилася картинами в техніці изонить (іншими словами стринг 

арт). Нитяна графіка Куми вражає, вражає, шокує, дивує … Одні 

тільки цвяхи і безперервна чорна нитка, і ось він, шедевр, найтонша 

робота майстра готова. 

 
 

Мал. 3 Український художник Зеник Палагнюк, який розмістив в 

інтернеті ролик, в якому від початку і до кінця був відображений 

процес створення картини-портрета. 

    Цей вид рукоділля зможе не тільки заманити Вас в сам процес 

створення подібних картинок, але в підсумку подарує дизайнерську 
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штуку. Така картина  з ниток може стати оригінальним подарунком 

на весілля, день народження або якусь знаменну дату — досить лише 

красиво «набити» нитками цю саму дату на дошку і пам'ятна річ 

готова! 

  
 

Мал.     

2. Для кого (або для чого) виконується проект. 

Робота над цим проектом може бути використана для 

оздоблення оселі, приміщень навчального закладу, і як подарунок. 

Декоративні панно в техніці стринг арт (stringart) стануть 

оригінальною прикрасою будь-якого інтер'єру. 

3. Яким має бути виріб 

Оскільки декоративне панно має призначення прикрашати 

інтер’єр, воно повинно бути ексклюзивним та високоякісним, 

привабливим та естетичним, безпечним в користуванні. Виріб, що 

виготовляється, має бути неповторним, таким, щоб майстер, який 

працює над цим проектом, пишався та отримував задоволення від 

своєї роботи. Велику роль  відіграє добір зображення і кольорів. 

4. Банк ідей та аналіз моделей-аналогів. Перед початком роботи над 

проектом потрібно створити банк ідей. Для цього можна 

почерпнути ідеї з виставок, моделі панно, які є у продажу, та 

скористатись інтернет-ресурсами (мал.1-5). 

 



60 

 

                           
 

          
                      Мал.3                                                  Мал.4                                                 Мал.5 
 

Проаналізувавши обрані моделі-аналоги очевидно, що кожен 

відповідає своєму призначенню, зразки моделей на мал.1,2,4  

складніші у виготовленні; зразки моделей на мал.2,4,5 мають 

різнокольорове заповнення форми. Модель на мал.3 найкраще 

підходить вимогам проекту за формою, кольоровим рішенням, 

складністю виготовлення. Декоративне настінне панно круглої 

форми, має монохромне стилізоване зображення сонця, виконано 

технікою стринг арт (stringart). 

ІІ. Конструкторський етап 

1. Аналіз конструкції виробу. 

На цьому етапі слід визначитись із тим, який зразок панно 

найбільше підійде для досягнення мети проекту. Декоративні панно 

в техніці стринг арт (stringart) різняться за розміром, формою, 

зображенням, кольором.  
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    Мал. Види декоративних панно в техніці стринг арт (stringart) 

Ознайомившись із моделями-аналогами, зупиняємось на 

виборі декоративного настінного панно круглої форми, яке має 

монохромне стилізоване зображення сонця, виконано технікою 

стринг арт (stringart). 

2. Ескіз виробу 

 
 

3. Схема заповнення форми панно  
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4. Матеріали для роботи та їх кількість. 

Для виготовлення декоративного панно «Сонце» необхідні 

наступні  

матеріали: 

 дерев'яна дошка, або фанера, або пінополістиролова плита 

500х500 х 8 

  капронові нитки,  

або «іріс», або металізовані нитки – 50 гр.(120м.)  

  Цвяхи декоративні, або меблеві, або столярні (приблизно 320 

штук); 

 клей без кольору – 10 гр.  

 фарба темносірого кольору акрилова або водоемульсійна – 70 

гр; 

 малярна стрічка – 2 м. 

 наждачний папір – 1. 

 
5. Інструменти, пристосування та обладнання, потрібні для роботи 

 простий олівець і лінійка; 

 молоток; 

 шило; 

 плоскогубці; 

 пінцет; 

 малярний пензлик. 

 
6.  Які властивості конструкційних матеріалів впливатимуть на 

технологію обробки. 

 Основа для панно має бути щільною, для того щоб цвяхи міцно 

тримались в ній. 
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 Нитки для виготовлення панно мають бути міцними, щоб не 

рвались між цвяхами. 

ІІІ. Технологічний етап 

1. Послідовність виготовлення виробу 

№

пп 

Послідовність виконання Зображення 

1 Розмітити та вирізати заготовку 

основи з фанери квадратної форми 500 

х 500 

 

2  Якщо необхідно - зачистити поверхню 

фанери наждачним папіром 

 

 

3 Пофарбувати  поверхню основи в 

темносірий колір. Після висихання 

можно повторити фарбування для 

отримання насиченого кольору 

 

 

4 Прикріпити схему заповнення форми 

до основи малярською стрічкою 

 
5 Зробити на схемі  шилом отвори для 

забивання цвяхів, дотримуючись 

певної однакової відстані між 

отворами – 5-7 мм 

 

6 Забити цвяхи в відмічені отвори на 

однакову глибину без нахилу. Над 

поверхнею основи залишити 5-7 мм. 

цвяху. Якщо при забиванні цвяхів 

утворюється нахил – він повинен бути 

в одному напрямку 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-htxltFea9SE/Vt1s2aEX4LI/AAAAAAAADYY/o6WJVB4vp4M/s1600/string-art-on-rustic-wood-board-3.jpg
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7 Видалити пінцетом з основи панно 

папірову схему. Обплести нитки між 

цвяхів згідно схеми обплетення. 

Нитки необхідно натягувати, щоб 

вони не провисали. Кінці вузликів 

ниток охайно закріпити клеєм до 

цвяхів 

 

 
8 Якщо утворений узор не має 

насиченого кольору – обплести ще 

один шар ниток за схемою 

 

 
 

9 Прикріпити до зворотнього боку 

панно металеву петлю для кріплення 

 

 

2. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог, яких 

потрібно дотримуватись під час виконання робіт. 

1. Використовувати справний, добре налагоджений інструмент. 

2.  Використовувати інструмент за призначенням. Інакше можна 

не тільки зіпсувати його, але й отримати травму. 

3. Не відволікатис під час роботи і не відвертати увагу інших. 

4. Під час фарбування або лакування поверхні деревини одягати 

на руки гумові рукавички. Під час фарбування не торкатися 

руками обличчя, особливо очей. Працювати у добре 

провітрюваному приміщенні. 

5. Особливо уважним слід бути при використанні шила: надмірні 

зусилля можуть призвести до поранення. 

6. Не можна виконувати розмітку, тримаючи заготовку на 

колінах. 
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7. У разі забивання цвяхів у поверхню шилом наколювати 

заглибину, вставляти у неї цвях і забивати. Молоток опускати 

на всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся. 

IV. Заключний етап 

1.  Фото спроектованого та виготовленого виробу. 

 
 

2. Чи досягнена мета проектування. Чи відповідає задуму 

спроектований та виготовлений виріб? 

Декоративне панно виготовлено, отже мета проекту 

досягнена. Спроектований та виготовлений виріб цілком відповідає 

задуму. 

3.  Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів 

№з/п Назва матеріалу Вартість Кількість Вартість 

остаточна 

1 Фанера  500 х 500 х 8 - 

90 грн 

500 х 500 х 8 90.00 грн 

2 Металізовані нитки  20,00 грн/кат 1 кат. 20,00 грн 

3 Цвяхи декоративні 10шт – 1.00 

грн 

320 шт 32,00 грн 

4 Фарба темносірого 

кольору 

водоемульсійна  

50.00 грн/1 

літр 

50 грамм 2,50 грн 

5 Клей без кольору 

гарячий силікон 

1 стержень – 

5 грн 

0,5 стержня 2,50 грн 

6 Малярна стрічка  25м. – 20 грн. 2м 1,60 грн 

7 Наждачний папір – 

1. 

1 шт. – 10 грн. 1 шт. 10 грн 

8 Малярний пензлик 1 шт. – 6 грн 1 шт. 6 грн 

   Всього 164,60 грн 
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Для виготовлення декоративного панно було орієнтовно 

витрачено 164, 60 грн.  

4.  Що можна змінити у виробі, якщо доведеться виготовити його 

ще раз? 

В панно для більшого ефекту об’єму при обплетенні можна 

додати нитки за кольором на півтону темніші. 

5. Що виявилося найскладнішим у роботі над проектом? 

Найскладніше у виготовленні виробу - ріномірно зробити 

отвори і забити цвяхи. На це йде найбільше часу. 

6. Як можна реалізувати спроектований та виготовлений виріб? 

Для порівняльного аналізу вартості панно звернулись до 

магазинів, які реалізують вироби «hand-madе». Не всі магазини 

мають в продажу панно в техніці стринг арт (stringart). Знайдені 

панно мають різні ціни – від 100 грн. до 2500 грн. в залежності від 

використаного матеріалу й розміру. Панно розміром 50 х 50 см 

коштує 350-500 грн. Ці ціни було порівняно з цінами на декоративні 

панно в техніці стринг арт (stringart) в Інтернет-магазинах. 

Висновок – декоративні панно в техніці стринг арт (stringart) 

ексклюзивні, вартість витрачених матеріалів це дуже невеликі гроші, 

якщо не рахувати час, потрачений на виготовлення. Такі вироби 

можна виготовляти для реалізації на замовлення – знайти і придбати 

потрібне зображення важко. 

Такого панно не буде ні в кого! Залишилось проект презентувати. 
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Учитель трудового навчання 

вищої категорії 

Чхало В.І. 
урок в 6 класі 

 

Тема уроку: Вибір об’єкту проектування 
Мета уроку: навчальна (предметна, соціально-трудова 

компетентність): забезпечити: а) засвоєння знань про деревину як 

конструкційний матеріал, властивості деревини та її застосування в 

залежності від властивостей; б) формування умінь створювати банк 

ідей та розробляти виріб; в) розраховувати  необхідну кількість 

матеріалу для виготовлення виробу. 

розвиваюча: розвиток пам'яті, уваги, просторової уяви; 

виховна (громадянська компетентність ): виховання громадянської 

свідомості та інтересу до праці.  

Опорні поняття: властивість, якість, ознака, фізичні, механічні, 

технологічні властивості, міцність, твердість, пружність, крихкість. 

Об’єкт навчальної діяльності: кухонне приладдя 

Матеріали, інструменти та обладнання: Зразки деревинних 

матеріалів (фанера, ДВП), креслярські інструменти, мультимедіа 

проектор, електронна презентація. 

Тип уроку: Комбінований. 

Міжпредметні зв’язки: мистецтво, природознавство. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 

Перевірка присутніх учнів, підготовленості робочих місць, 

наявності робочого одягу. 

2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів  

Давайте пригадаємо властивості деревини. 

1) Які з цих  властивостей впливатимуть на вибір матеріалу для 

виробу? 

2) Запропонувати учням зображення деревини 4 зобр. Учні мають 

назвати ці породи. 

3) З якої породи деревини буде легше і швидше працювати при 

виготовленні виробу. 

4) Яку породу дуже важко буде обробляти. Чому? 

3.  Мотивація навчальної діяльності 
Ми з вами приступаємо до реалізації нового проекту «Кухонне    

приладдя». Цю тему ми вибрали на початку семестру.  
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     Яку роль відіграє кухонне приладдя в господарстві родини? 

     Отже, кухонне приладдя допомагає покращувати побут, краще 

організовує роботу на кухні створює затишок, а вироби з деревини  

ще захищають від пошкодження.  

      Крім того, кухонне приладдя може стати гарним доповненням у 

вашому господарстві. 

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку 

 Учні  мають навчитися:  

- характеризувати властивості деревини та їх використання; 

- створювати банк ідей та власний ескіз майбутнього виробу. 

- добирати матеріал для виготовлення виробу, розрахувати його 

необхідну кількість. 

5. Вивчення нового матеріалу  

1. Перш ніж приступити до виконання роботи давайте подивимось 

яке приладдя на кухні буває і яке з вами ми можемо виготовити 

(презентація).  

2. З яких матеріалів можна їх виготовити і чому? 

3. Застосування конструкційних матеріалів залежно від їх 

властивостей. 

4. Давайте пригадаємо властивості деревини. 

5. Які з цих  властивостей впливатимуть на вибір матеріалу для 

виробу? 

6. З якої породи деревини буде легше і швидше працювати при 

виготовленні виробу. 

7. Яку породу дуже важко буде обробляти. Чому? 

8. Ми з вами будемо виготовляти комплект (підставка, лопатка, 

виделка). 

9. Давайте пофантазуємо якими вони можуть бути. 

10. Давайте подивимось яку форму вони можуть мати. Форму 

фруктів автомобілів і тд. 

11. Вони виготовляються промислово, але перед тим їх створює 

дизайнер, сьогодні ви будете виступати в ролі дизайнера. 

6. Осмислення учнями вивченого матеріалу 

7.Формування вмінь і навичок учнів 

 Практична робота. Виконання ескізу майбутнього виробу. 

1. Аналіз завдань практичної роботи 

1) Першою нашою задачею буде створення ескізу  вашого 

проекту. 
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Пригадаємо, що ваш ескіз має бути виконаним олівцем від руки з 

проставленням габаритних розмірів, складатись з трьох предметів. 

2)  Для цього ви можете скористатись інтернетом або моїм банком 

ідей. 

Дайте відповідь чим відрізняється тиражування від проектування? 

3) Отже ваш виріб має відрізнятись від вже наданих проектів, а 

саме оздоблення , форма та вибрані вами розміри виробу. 

Випалювання і т. д. ви повинні про це подумати створюючи 

ескіз. 

4) Наступне наше завдання визначити вимоги до виробу, яких 

необхідно дотримуватись при його виготовленні. 

Яким вимогам повинен відповідати проект? (зачитати записати) 

Перш ні приступати до виготовлення виробу ми повинні 

визначитись з послідовністю виконання, для полегшення та 

швидкого виготовлення . 

(пишуть послідовність) 

2) Обговорення послідовності 

2. Забезпечення необхідними матеріалами та інструментами. 

3. ПБП та організації робочого місця під час виконання завдань 

практичної роботи 

4. Виконання учнями завдань практичної роботи. 

5. Контроль учителя з метою виявлення недоліків у знаннях та 

вміннях учнів. 

6. Поточний інструктаж (індивідуальний, груповий за необхідності). 

7. Самоконтроль учнів. 

8.  Підбиття підсумків практичної роботи. 

 - аналіз виконання учнями тренувальних вправ; 

- аналіз недоліків та шляхи їх усунення; 

- оцінювання результатів практичної роботи. 

8. Рефлексія. 

1. Що нового дізнались на уроці? 

2. Чого навчились? 

3. Які завдання були визначені на урок та як справились з ними? 

4. Які труднощі виникли під час виконання ескізу? 

5. Що потрібно зробити, щоб результати були кращими? 

6. Де можна використати набуті знання та вміння? 

9. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал та 

щоденники. 

10. Прибирання робочого місця. 
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ДОДАТКИ 

Властивості фанери та ДВП 

1. Які властивості характеризують здатність матеріалу змінювати 

свою форму під час обробки?  

2. Здатність матеріалу витримувати навантаження без руйнувань.  

3. Здатність матеріалу протистояти проникненню в нього інших, 

більш твердих тіл.  

4. Властивість деревини раптово руйнуватися без помітної зміни її 

форми під дією навантаження. 

5. Як називається позначення марки і сорту фанери?  

6. Які властивості матеріалу знаходять прояв під час його взаємодії 

з навколишнім середовищем?  

7. Які властивості матеріалу виявляються у його здатності 

витримувати зовнішні механічні зусилля?  

8. Здатність матеріалу відновлювати початкову форму після 

припинення дії зовнішніх сил  

 

Тестові завдання 

1.    Здатність матеріалу витримувати великі навантаження і не 

руйнуватися - це... 

А твердість    Б пружність    В    міцність 

2.    Здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього іншого 

тіла - це. 

А пружність    Б твердість    В    міцність 

3.    Здатність матеріалу змінювати свою форму (і не руйнуватися) 

під дією навантаження та відновлювати її після припинення цієї дії - 

це. 

А твердість    Б міцність    В    пружність 

 

Конструювання та виготовлення виробів із фанери та ДВП 

По горизонталі: 1. Шаруватий матеріал зі склеєних аркушів 

шпону із взаємно перпендикулярним розташуванням волокон у 

сусідніх шарах. 4.Металевий загартований брусок із великою 

кількістю гострих горбиків, насічок у формі клина. 6. Цінний 

природній матеріал. 

По вертикалі: 2.Тонкі листи деревини, які отримують у 

процесах лущення або стругання. 3.Синтетичний матеріал, 

діалектрик, що використовують для ізоляції електричних пристроїв 



71 

 

та проводів. 5. Один із видів художнього оздоблення деревини. 7. 

Дерев’яний молоток. 

 2   

  3  

   
1       5  

     

   

   

 4       

      

  
7      

  
6        

   

 

 

Властивості деревини 

Властивості  ДВП 

Екологічність, відмінні експлуатаційні характеристики, низька 

вартість, тривалий термін корисного використання, 

можливість тонкої обробки, роблять цей матеріал одним з 

найбільш популярних.  

Його широко застосовують не тільки в будівництві, але і в 

меблевій індустрії 
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Властивості фанери 

1. Біологічна стійкість висока.  

2. Хімічна стійкість до слабких кислот.  

3. Теплопровідність залежить від вологості.  

4. Невогнетривка.  

5. Акустичні властивості невисокі.  
6. Екологічність 
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МАТВЄЄВА ЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА,     директор ЗЗСО №243 
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