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ПРОГРАМА 

курсу з вибором  

«Логічними стежинками математики»  

для учнів  5 – 9 класів, 175 годин; 

для учнів 5-7 класів, 70 год; 

для учнів 7-8 класів, 140 год; 

для учнів 7-8 класів, 70 год; 

для учнів 7-9 класів, 175 год.                            

Апостолова Г.В., Бакал О.П.  

Пояснювальна записка 
Найвищою метою сучасної освіти  є виховання в учнів здатності до критичного мислення,  самостійного 

опрацювання різноманітної інформаціїї,  творчого вирішення проблем. Тобто  на перший план виходить 

завдання інтелектуального розвитку, досягнення того, щоб мислення  учнів було визначеним , логічно 

несуперечливим , послідовним, обґрунтованим, самостійним,  творчим.  

Пропонований курс розв’язування задач логічного характеру  має  поступово формувати в учнів вказані  

види мислення,  вміння використовувати математичні знання при  розв’язуванні нестандартних задач. Окрім 

того даний курс знайомить учнів з розділами математики, які не вивчаються в курсі основної школи , але  

дозволяють зацікавити учнів математикою,  розширити дослідницький потенціал учня , поглибити 

сприйняття предмету .  

Мету програми можна сформулювати так: 

 інтелектуальний розвиток учнів, формування в них послідовного пошукового логічного 

мислення, просторової уяви, здатності до самостійного опрацювання й аналізу нестандартної 

інформації, моделювання розв’язання  нестандартних задач; 

 створення умов для розвитку природних математичних здібностей та обдарувань кожної 

особистості з урахуванням її вікових особливостей; 

 розвиток таких рис особистості як винахідливість, кмітливість, зосередженість та ін.; 

 підвищення рівня математичної культури школярів; 

 задовольнити потреби  профільної математичної підготовки учнів. 
Навчальні  завдання курсу: 

 розвивати в учнів зацікавленість до предмету ; 

 ознайомити учнів з деякими загальними математичними ідеями ; 

 навчити учнів: формулювати окремі логічні кроки у пошуку моделі розв’язання, представляти 

модель розв’язку через послідовні логічні кроки; 

 розвивати в учнів нестандартне мислення, пошукову активність; 

 ознайомити учнів з різними методами розв’язування задач логічного характеру . 
Очікувані результати:  

 формування в учнів нестандартного самостійного послідовного дедуктивного мислення; 

 уміння виділяти окремі логічні кроки у моделюванні розв’язування  задач; 

 уміння розв’язувати задачі логічного характеру. 
 

Програму складено відповідно до вимог державного стандарту шкільної математичної освіти й 

розраховано на опрацювання протягом чотирьох  навчальних років ( 5 – 8 класи ) і  один рік повторення та 

поглиблення знань  (9 клас). Курс кожного року навчання розраховано на 35 годин – 1 година на тиждень . 

Зміст програми структуровано за темами. Кожна тема розглядається як теоретично, так і практично , що 

дозволяє навчити учнів розв’язувати задачі логічного характеру  (багато з яких часто зустрічаються на 

різних математичних конкурсах та олімпіадах ).  Передбачено повернення до окремих з тем з метою більш 

глибокого їх засвоєння, розв’язування більш складних задач. 

Розподіл годин за темами умовний . Можна змінювати порядок вивчення тем, вилучення певних тем з 

програми курсу,  внесення інших змін в його зміст, а також самостійне визначення кількості годин на  тему 

в залежності від потреб і можливостей певної групи учнів.  

Зауваження. Програму складено таким чином, щоб ,виходячи з потреб учнів і можливостей та 

особливостей навчального закладу, її можна використати ще й наступним чином. 



 Останній рік (9 клас) може бути може бути присвячений не тільки повторенню а ще й 

розв’язуванню олімпіадних задач пропонованої тематики. 

 Останній рік (9 клас) може бути може бути вилучений з програми - маємо програму для 5-8 

класів, 140 год. 

 Програму можна використати для проведення курсу за вибором для 7 - 8 (7-9) класів 

загальноосвітніх навчальних закладів за умови вивчення курсу 2 год. на тиждень (в 9 класі 1 

год. на тиждень) - маємо програму   для 7-8 (7-9) класів, 140 (175) год. 

 Програму, пропоновану для 5-6 класів, можна розглядати як окрему програму для 5-6 (6-7) 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, 70 год. 

 Програму, пропоновану для 7-8 (8-9) класів, можна розглядати як окрему програму для класів з 

поглибленим вивченням математики, 70 год. на рік.  
 

Як базовий пропонується даний посібник. Додаткова література наводиться наприкінці посібника. 

Навчальні заняття курсу передбачають використання різних форм та методів навчання, підвищення 

питомої ваги як самостійної роботи учнів  так й індивідуальної роботи з ними. 

В кінці кожної теми виділено час для тематичної атестації, яку пропонується проводити в цікавій формі:  

захист творчих робіт, цікаві змагання, конкурси, вікторини, ігри, парад знань і т. д. 

5 клас 
1год. на тиждень 

35 годин ( І семестр – 16 годин ; ІІ семестр – 19 годин ) 
І . Розподіл навчального часу по темах 
                             

      № 

         

                  Тема 

 

 Кількість годин 

 
         1                  Вступ                  1 

         2         Чи вмієте ви мислити логічно                  6 

         3          Задачі на сірниках                   3 

         4          Малюємо і моделюємо                   7 

         5         Задачі на відновлення                   4 

         6          Задачі на порівняння                   6 

         7          А що буде далі?                   4 

         8          Узагальнення і повторення                    2 

         9         Підсумок                   1 

10        Резервний час                   1 

 

  ІІ. Зміст навчального матеріалу 
№

п/п 

  

К

іл-

ть  

Г

од. 

Назва і зміст  

 

Орієнтовни

й навчальний 

матеріал за 

посібником 

 

По закінченні 

вивчення теми 

учні 

 

         

1         

                 

1 

  Вступ .  

Що таке вивідні знання, 

дедукція й логічний крок. 

 

§1:  інформація 

на початку, 

приклади 1-2. 

 Завдання 1:  

№ 1-8.  

Пояснюють 

принцип роботи Конан 

Дойля, як великого 

дедукта. 

         

2  

                 

6 

         Чи вмієте ви мислити 

логічно 

Задачі – жарти.  

§1: приклади 3-

8. 

 Завдання 1:  

№ 9 - 40. 

Із зацікавленням  

розв’язують нескладні 

задачі вказаної 

тематики, усно 



Задачі – загадки.  
Задачі на уважність. 
Задачі на кмітливість 

наводять 

обґрунтування.   

         

3 

                  

3 

     Задачі на сірниках 

Задачі – жарти. 
Задачі на перекладання 
сірників. 
Задачі на додавання та 
віднімання сірників. 
Римські цифри на сірниках. 
Геометричні фігури з сірників. 

§ 2. 

Завдання 2. 

№ 1 - 15 

Розв’язують 

нескладні задачі на 

сірниках. Зображують 

відповідні конфігурації 

в зошиті. 

Пояснюють 

послідовність дій 

розв’язання. 

         

4 

                  

7 
Малюємо і моделюємо  

Розв’язування задач із 
графічни моделюванням 
умови на: рух, роботу, 
співвідношеня між кількома 
величинами, пропорційність 
величин, «запис с кінця». 

  

§ 3. 

Завдання 3. 

№1 – 23 

№ 24 - 45 

Пояснюють, на 

прикладах, що  таке  

«здійснити графічне 

моделювання задачі».  

Розв’язують 

нескладні задачі на 

відношення двох 

величин та на ланцюг  

співвідношень між 2-3 

величинами за 

допомоги графічного 

моделювання. 

         

5 

                  

4 

        Задачі на відновлення 

Відновлення запису в 
прикладах на додавання, 
віднімання, множення та 
ділення. 
Арифметичні ребуси. 
Відновлення криптограм. 

(Криптограми – телеграми , 

криптограми – візитки , 

криптограми – підписи під 

портретами ) 

§ 4. 

Завдання 4. 

№ 1 -6 

 

 

№ 7 – 10 

№ 11-30 

Пояснюють , що 

таке задачі на 

відновлення ,  

розв’язування завдань 

на відновлення цифр у 

записі числа та 

розшифровку 

криптограм. 

Розв’язують задачі 

на відновлення 

         

6 

                  

6 

         Задачі на порівняння 

Задачі  на порівняння величин за  

комбінацією співвідношень між 

ними: із використанням числової 

прямої ,  групування, комбінації 

нерівностей. 

§ 5. 

Завдання 5. 

№ 1 -7 

№12 - 13 

Пояснюють 

співвідношення між А 

і В, якщо: А > C > B;  

А + С = B + T  і  C 

>  T; 

А + С > B + T  і C > 

T. 

Розв’язують 

нескладні задачі на 

порівняння. 

         

7 

                  

4 

         А що буде далі? 

Послідовність і її члени.  

Задачі на встановлення 

взаємозв’язку між сусідніми членами 

послідовності. 

Задачі на подвійну 

послідовність. 

Задачі на відповідність двох 

послідовностей. 

§ 6. 

Завдання 6. 

№ 1 - 23 

Розпізнають 

закономірності у 

нескладних задач на 

послідовність. 

Знаходять 

пропущений член 

ряду. 



Задачі на встановлення зайвого 

об’єкту. 
Пояснюють  вид 

знайденого члена 

послідовності.  

         

8 

                  

2 

    Повторення , 

систематизація, узагальнення 

вивченого за рік 

  

     

9 

       

1 

Підсумок    

1

0 

1 Резервні години   

             6 клас  
1год. на тиждень 

          35 годин  ( І семестр -16 годин , ІІ семестр – 19 годин ) 

             І . Розподіл навчального часу 
       №                           Тема Кількість годин 

      1    Повторення вивченого в 5 класі              2 

      2   А що буде далі?                 4 

      3    Круги Ейлера                 4 

      4    Гроші й трохи алгебри                4 

      5 Зверніть увагу на парність                3 

6 Задачі на зважування                5 

7 Задачі на переливання                3 

8 Задачі на впорядкування                6 

9          Узагальнення і повторення                 2 

10         Підсумок                1 

11 Резервний час                1 

 

ІІ. Зміст навчального матеріалу 

№

п/п 

  

К

іл-

ть  

Г

од. 

Назва і зміст  

 

Орієнтов

ний 

навчальний 

матеріал за 

посібником 

 

По закінченні 

вивчення теми учні 

 

      

1 

              
2 

   Повторення 

Розв’язування задач  

за темами 5-го класу. 

§ 1. 

Завдання 1. 

№ 41 - 55 

Пояснюють і наводять 

приклади: що таке 

логічний крок, графічне 

моделювання умови, 

закономірність 

послідовності. 

      

2 

               

4 

  А що буде далі?  
Задачі на встановлення  

рекурентних закономірностей 

послідовності і їх запис.  

Задачі на взаємозв’язок між 

членом послідовності й його 

номером;  узагальнення для n-го 

члену послідовності. 

§ 6. 

Завдання 6. 

№24 - 35 

 

Розпізнають і 

пояснюють закономірності 

послідовностей. Записують 

в узагальненому вигляді 

вид n-го члену 

послідовності. 

Розв’язують  задачі  



Задачі на встановлення складних 

взаємозв’язків між членами  

послідовності. 

 

вказаної у змісті тематики. 

      

3 

                

4 

   Круги Ейлера  
     Множина та її елементи . 

Види множин та співвідношення між 

ними . Круги Ейлера . Переріз та 

об`єднання множин .  Зображення на 

колах Ейлера . Розв`язування 

задач 

§ 7. 

Завдання 7. 

№1 - 7 

Пояснюють  що таке 

множина та її елементи. 

Наводять приклади 

співвідношення між 

множинами на кругах 

Ейлера .  

Розв`язують задачі 

логічного характеру з 

використанням кругів 

Ейлера. 

      

4 

                

4 

   Гроші й трохи алгебри 

Задачі за сюжетом «гроші» 

на застосування знайомих 

методів: послідовного 

виділення логічних кроків, 

графічного моделювання 

умови, розв’язування з кінця. 

Алгебраїчний метод 

розв’язувння задач.   

§ 8. 

Завдання 8. 

№ 1 - 32 

Пояснюють що таке  

алгебраїчний спосіб 

розв’язування задачі. 

Записують  твердження 

умови у  вигляді 

алгебраїчних 

співвідношень. 

Розв’язують нескладні 

задачі логічного характеру  

із використанням 

алгебраїчних рівнянь. 

      

5 

                

3 

Зверніть увагу на парність 

Задачі на використання 

поняття парності числа. 

Парність як інваріант. 

§ 9. 

Завдання 9. 

№1 – 12 

№ 13 - 20 

Формулюють означення 

парного та непарного 

числа. 

Пояснюють їх 

розміщення на числовій 

осі.  

Наводять приклади 

задач на збереження 

парності. 

Розв’язують нескладні 

задачі вказаної тематики. 

 

6              

5 

Задачі на зважування 
Визначення легшого (важчого)  

предмету. 
Задачі про фальшиві 

монети 

Задачі на обмежену 

кількість зважувань. 

Задачі на визначення 

кількості зважувань. 

§ 10. 

Завдання 

10. 

№ 1 – 13 

№ 14 - 21 

Пояснюють , що таке 

задачі на зважування. 

Наводить приклади 

таких задач. Розв’язують 

нескладні задачі в яких 

потрібно провести 

зважування. 

7 3 Задачі на переливання 
Задачі на використання двох 
посудин сталого об`єму та 
необмеженого резервуару з 
речовиною. 
Задачі на використання двох 

посудин та обмеженого 

§ 11. 

Завдання 

11. 

№ 1 – 6 

№ 7 - 13 

Пояснюють , що таке 

задачі на переливання . 

 Розв’язують нескладні 

задачі  вказаної тематики. 

Роблять компактний 

запис розв’язування таких 

задач у вигляді таблиці . 



резервуару з речовиною. 
Задачі на використання 

трьох посудин. 

 

8 6 Задачі на впорядкування 

 Логічні задачі на 

впорядкування    множин. 
Задачі на розташування даних  на 
прямій. Розташування даних по 
колу. 
Використання таблиць  
 ( простих та подвійних ). 
Використання найпростіших 
графів. 
Задачі на генеалогічне дерево 

 

§ 12. 

Завдання 

12. 

№1 - 23 

 

Розрізняють  різні 

способи  розв’язування 

задач на впорядкування 

множин і  наводять 

відповідні приклади 

Розв’язують такі задачі, 

обравши найбільш 

раціональний спосіб. 

9 2 Повторення , 

систематизація, узагальнення 

вивченого  

  

10 1         Підсумок    

11 1 Резервні години   
 

          
 

             7 клас 
1год. на тиждень 

          35 годин  ( І семестр -16 годин , ІІ семестр – 19 годин ) 

             І . Розподіл навчального часу 
       №                           Тема Кількість годин 

        1 Повторення . Круги   Ейлера.                4 

        2 Твердження. Елементи теорії множин                4 

        3 Не всі кажуть правду                7 

        4 Календар, час, годинники і трошки 

алгебри 

               5 

        5 Комбінуємо й переправляємо                4 

        6 Принцип Діріхле .                4 

        7                Узагальнення і повторення                  3 

        8             Підсумок                 2 

        9 Резервний час                 2 

 

 

ІІ. Зміст навчального матеріалу 
№

п/п 

  

К

іл-

ть  

Г

од. 

Назва і зміст  

 

Орієнтов

ний 

навчальний 

матеріал за 

посібником 

 

По закінченні 

вивчення теми учні 

 

                        Повторення вивченого . Круги § 7.   Розрізняють поняття: 



1 4 Ейлера.  

Задачі на порівняння. 

Логічні задачі на 

впорядкування множин. 

Задачі , що розв’язуються за 

допомогою кругів Ейлера. 

 

Завдання 7. 

№ 8 - 11 

множини, елемента 

множини, підмножини. 

Пояснюють    що таке  

круг Ейлера. 

Розв’язують задачі 

вказаної тематики. 

        

2 

              

4 

        Твердження . 

Елементи теорії множин  
Твердження . Істинність і 

хибність тверджень.  

Операції над твердженнями ( 

заперечення , кон`юнкція , 

диз`юнкція , імплікація). 

Розв’язування найпростіших 

задач на операції над 

твердженнями. 

§ 13. 

Завдання 

13. 

№ 1 - 11 

    Розпізнають  

твердження; пояснюють що 

таке істинне й хибне 

твердження, наводять 

приклади;  

Пояснюють зміст 

предікатів, наводять 

приклади запису за 

допомоги предікатів 

операцій над множинами. 

Розв’язують найпростіші 

задачі на операції над 

твердженнями. 

 

        

3 

               

7 

       Не всі кажуть правду    
Розв’язування задач на 
істинність і хибність тверджень.  
Задачі що містять логічні «і» , 
«або» , «хоч один». 
Задачі про принців і принцес. 
Задачі про лицарів та брехунів. 

Задачі про лицарів , брехунів 
та перевертнів. 

 

§ 14. 

Завдання 

14. 

№1 – 14 

№ 18 - 23 

№28 – 39 

№46 - 48 

Пояснюють різницю між 

математичними та 

граматичними «і» , «або». 

Розв’язують задачі на 

істинність та хибність 

елементарних тверджень , 

вправи на «і», «або», «хоч 

один». 

        

4 

               

5 

      Календар, час, 

годинники і трошки алгебри 

Задачі за сюжетом «час» 

на застосування знайомих 

методів: послідовного 

виділення логічних кроків, 

графічного моделювання 

умови, розв’язування з кінця. 

Задачі на десятковий запис 

числа і властивості цифр. 

Алгебраїчний метод 

розв’язувння задач.    

§ 15. 

Завдання 

15. 

№ 1 - 23 

 

 Пояснюють на 

прикладах, що таке задачі 

на десятковий запис числа, 

властивості цифр, 

алгебраїчний спосіб 

розв’язування задачі. 

Записують  твердження 

умови у  вигляді 

алгебраїчних 

співвідношень. 

Розв’язують нескладні 

задачі вказаної у змісті 

тематики. 

        

5 

               

4 

Комбінуємо й 

переправляємо 

Задачі на оптимальну 

стратегію за умови певних 

обмежень (транспортних 

засобів, певних комбінацій 

об’єктів, конфігурації шляху 

тошо)  

 

§ 16. 

Завдання 

16. 

№ 1 - 19 

 

    Пояснюють що таке 

оптимальна стратегія, 

наводять приклади.     

Розв’язують нескладні 

задачі вказаної у змісті 

тематики.  

Вміють чітко й 

лаконічно записати 

розв’язування таких задач. 



        

6 

              

4 

Принцип Діріхле . 

Загальні формулювання. 
Застосування принципу 
Діріхле до: нескладних 
життєвих задач, 
алгебраїчних задач, 
геометричних задач. 

 

§ 17. 

Завдання 

17. 

№ 1 - 16 

   Пояснює зміст 

принципа Діріхле. 

  Наводить приклади 

задач на принцип Діріхле , 

описує логіку міркувань. 

Застосовує принцип 

Діріхле до розв’язування 

задач. 

        

7      

                

3 

Повторення, 

систематизація, 

узагальнення вивченого  

  

     

8    

  

2 

        Підсумок     

9 2 Резервні години   

 

8 клас 
1год. на тиждень 

35 годин  ( І семестр -16 годин , ІІ семестр – 19 годин ) 

І. Розподіл навчального часу 
       №                           Тема Кількість годин 

      1 Задачі на впорядкування 

 

               3 

      2 Принцип крайнього                 2 

      3 Не всі кажуть правду                 5 

      4 Задачі на фарбування                  4 

      5 Індукція + Логіка = математична індукція                  4 

      6 Прогулянки з Графами                  6 

      7 Як грати, щоб вигравати?                  5 

      8          Узагальнення і повторення                   2 

     9         Підсумок                    2 

     10 Резервний час                    2 

 

ІІ. Зміст навчального матеріалу 
№

п/п 

  

К

іл-

ть  

Г

од. 

Назва і зміст  

 

Орієнтов

ний 

навчальний 

матеріал за 

посібником 

 

По закінченні 

вивчення теми учні 

 

      

1 

               

3 

Задачі на впорядкування 

Повторення із 

§ 12. 

Завдання 

Пояснюють  способи  

розв’язування задач на 



поглибленням. 

Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 

12. 

№ 24 - 31 

впорядкування множин і  

наводять відповідні 

приклади Розв’язують такі 

задачі, обравши найбільш 

раціональний спосіб. 

      

2 

                

2 

Принцип крайнього 

Розв’язування задач з 

розгляду «крайного» об’єкту: 

останнього твердження, 

найбільшого (найменшого) 

значення величини, 

найближчої точки, граничного 

випадку. 

 

§ 18. 

Завдання 

18. 

№ 1 - 6 

Пояснюють  що 

означає  розв’язування 

задач за «принципом 

крайнього»  наводять 

відповідні приклади 

Розв’язують задачі 

вказаної тематики. 

      

3 

                

5 

Не всі кажуть правду 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 

 

§ 14. 

Завдання 

14. 

№ 15 – 17 

№ 24 – 27 

№ 40 - 42 

Пояснюють зміст  

предикатів і наводять 

приклади їх використання. 

Розв’язують задачі на 

істинність та хибність 

тверджень ,  «і», «або», 

«хоч один». 

      

4 

                 

4 

Задачі на фарбування  
Задачі в яких 

розфарбування вже задано. 

 Ідея  фарбування у 
розв’язуванні задач логічного 
характеру. 

Задачі на фарбування в 
шаховому порядку 

Задачі на фарбування не в 
шаховому порядку 

 

§ 19. 

Завдання 

19. 

№1 – 14 

№ 15 - 22 

Наводять приклади 

задач логічного характеру 

в яких спрацьовує ідея 

розфарбування . 

 Розв`язують задачі 

вказаної тематики. 

      

5 

                 

4 

Індукція + Логіка = 

математична індукція 
Індукція повна та неповна. 
Метод математичної індукції  

та його етапи. 
Параметр індукції. 

Рекурентний спосіб задання 
послідовності. 

Доведення тверджень 
методом математичної індукції в 
задачах на знаходження суми 
числа, встановлення 
закономірностей послідовності; 
логічних задачах, геометричних 
задачах, задачах на подільність. 

§ 20. 

Завдання 

20. 

№ 1 - 9 

Пояснюють суть 

методу математичної 

індукції  та різницю між 

повною й неповною 

індукцією. 

 Доводять твердження 

методом математичної 

індукції .  

Застосовують метод 

математичної індукції до 

розв’язування  задач.  

6                  

6 

Прогулянки з Графами 
   Задача про кенінгсбергські 

мости і дещо про Ейлера. 

Граф та його елементи. Який 
граф можна навести «одним 

 § 21. 

Завдання 

21. 

№ 1 – 10,12 

    Пояснюють, що таке 

граф та називають його 

елементи та види, 

наводять приклади. 

Розв`язують нескладні 



розчерком пера». 
Поняття графа в математиці. 

Види графів. Деякі теореми з 
теорії графів. 

Розв’язування задач на 

властивості графів. 

 

задачі з використанням 

графів.      

7                  

5 

Як грати, щоб вигравати? 

    Характеристики задачі 

на гру.  Тактика гри . Що 

означає розв’язати задачу на 

гру. 

Аналіз гри «з кінця». 

Симетрія і тактика гри. 

Пошук виграшних стратегій 

розбиттям на пари, 

доповненням до числа тощо. 

 

§ 22. 

Завдання 

22. 

№1 - 12 

Формулюють 

характеристики задач на 

гру. 

Пояснюють, що таке 

тактика гри та виграшна 

стратегія.  

Розв`язують задачі-

ігри « з кінця» та за 

допомоги симетрії. 

8                  

2 

Повторення, 

систематизація, узагальнення 

вивченого  

  

9  

2 

        Підсумок    

1

0 

2 Резервний час   

 

9 клас 
1год. на тиждень 

35 годин  ( І семестр -16 годин , ІІ семестр – 19 годин ) 

І. Розподіл навчального часу 
       №                           Тема Кількість годин 

      1 Комбінуємо й переправляємо                  2 

      2 Не всі кажуть правду                3 

      3 Гроші й трохи алгебри                 2 

      4 Календар, час, годинники і трошки 

алгебри 

                3 

      5 Задачі на порівняння і впорядкування.                  4 

      6 Принцип крайнього                 2 

      7 Принцип     Діріхле                  3 

      8 Індукція + Логіка = математична індукція                 3 

     9 Прогулянки з Графами                 5 

    10 Як грати, щоб вигравати?                  4 



     11         Підсумок                   1 

     12 Резервний час                   3 

 

ІІ. Зміст навчального матеріалу* 
№

п/п 

  

К

іл-

ть  

Г

од. 

Назва і зміст  

 

Орієнтовн

ий 

навчальний 

матеріал за 

посібником 

 

По закінченні 

вивчення теми учні 

 

      

1 

               

2 

Комбінуємо й 

переправляємо   

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування 

задач підвищеної 

складності.  

§ 16. 

Завдання 16. 

№ 20 - 25 

Розв’язують задачі вказаної  

тематики.  

Вміють чітко й лаконічно 

записати розв’язування таких 

задач. 

      

2 

               

3 

Не всі кажуть 

правду 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 

 

§ 14. 

Завдання 14. 

№ 43 – 45 

№ 49 - 50 

Розв’язують задачі на 

істинність та хибність 

тверджень ,  «і», «або», «хоч 

один». 

Вміють чітко й правильно 

здійснити запис математичних 

тверджень за допомоги 

предикатів. 

      

3 

                

2 

Гроші й трохи 

алгебри 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

§ 8. 

Завдання 8. 

№ 33 - 40 

Розв’язують задачі вказаної 

тематики . 

Вміють чітко й лаконічно 

записувати їх розв’язання. 

      

4 

                

3 

Календар, час, 

годинники і трошки 

алгебри 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

§ 15. 

Завдання 15. 

№ 24 - 33 

Розв’язують задачі вказаної 

тематики . 

Вміють чітко й лаконічно 

записувати їх розв’язання. 

      

5 

                 

4 

Задачі на 

порівняння і 

впорядкування. 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

§ 5. 

Завдання 5. 

№10, 14 - 17 

§1 2. 

Завдання 12. 

№24 - 31 

Розв’язують задачі вказаної 

тематики . 

Вміють чітко й лаконічно 

записувати їх розв’язання. 

      

6 

                

2 

Принцип крайнього 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

 § 18. 

Завдання 18. 

№7 - 11 

 

Пояснюють  що означає  

розв’язування задач за 

«принципом крайнього»  

наводять відповідні приклади 



підвищеної складності.  

 

 

Розв’язують задачі вказаної 

тематики.  

      

7 

                 

3 

Принцип     Діріхле 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 

 

§ 17. 

Завдання 17. 

№ 17 - 24 

Формулює принцип Діріхле, 

узагальнений принцип Діріхле. 

  Застосовує принцип 

Діріхле до розв’язування задач, 

у тому числі  геометричних та 

задач на подільність. 

      

8 

                

3 

Індукція + Логіка = 

математична індукція 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 
 

§ 20. 

Завдання 20. 

№ 10 - 12 

Пояснюють суть методу 

математичної індукції  та 

різницю між повною й 

неповною індукцією. 

 Доводять твердження 

методом математичної індукції 

.  

Застосовують метод 

математичної індукції до 

розв’язування задач. Зокрема 

геометричних і на подільність. 

     

9 

                

5 

Прогулянки з 

Графами 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 

 

§ 21. 

Завдання 21. 

№ 11, 13 – 32 

 

    Пояснюють, що таке граф 

та називають його елементи та 

види. 

Формулюють і доводять 

основні теореми  про 

властивості графів. 

Застосовують їх до 

розв`язування задач.  

Записують чітко й 

лаконічно розв’язування таких 

задач.    

    

10 

                 

4 

Як грати, щоб 

вигравати? 

Повторення із 

поглибленням. 

 Розв’язування задач 

підвищеної складності.  

 

 

§ 22. 

Завдання 22. 

№ 13 - 20 

Формулюють 

характеристики задач на гру. 

Пояснюють, що таке 

тактика гри та виграшна 

стратегія.  

Розв`язують задачі-ігри « з 

кінця» та за допомоги симетрії. 

1

1 

                  

1 

        Підсумок   

1

2 

                  

3 

Резервний час   

 
* Рівень дидактичного наповнення та вимог щодо розв’язування задач залежить від  особливостей 

конкретних навчальних закладів, конкретної групи учнів та бажання вчителя.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЗА ПОСІБНИКОМ 
1. Розпочинаючи розгляд певної теми, не треба «видавати» всі задачі відповідної тематики, що ви маєте у 

запасі. Це може зменшити зацікавленість учнів відповідною тематикою. Окрім того, оволодіння новими 

ідеями вимагає  часу.   



2. Бажано не забувати психологічний аспект: починати з очевидного, життєвого з поступовим 

ускладненням та абстрагуванням. Не забувайте принцип «спіралі» - з кожним її обертом учні стають 

«здібнішими» (бо їх мислення мало час переварити, засвоїти і «підрости»). 

3. Роз’язання  всіх пропонованих учням задачі безумовно треба розібрати з ними. Проте інколи доцільно 

відкласти розгляд розв’язання на кілька занять - дати можливість учням «поборотися» із задачею, 

дочекатися доки хтось знайде розв’язок самостійно. 

4. Не забувайте відмічати зв’язки між способами розв’язування начебто різних задач, здійснювати 

узагальнення, підкреслювати принципову різницю ідей розв’язань. Все це сприятиме формуванню в 

учнів математичної культури мислення. 

5. Зверніть увагу на раціональність усного рахунка учнів, вміння здійснити оцінку числа. Навички такого 

рахунку впливають на загальну математичну підготовку учнів. Це не тільки вміння обрати раціональний 

спосіб з кількох можливих, увага й  спостережливість, а ще й можливість при пошуку розв’язування 

зосередитися саме на ідеї, а не на обчисленнях. 

6. Важливо (особливо для учнів  5-7 класів), щоб задачі пропонувалися вчителем легко й невимушено, 

майже  в імпровізованому стилі. Така «легкість» вимагає від вчителя попередньої ретельної роботи. 

7. Використовуйте кольорову крейду, а учням пропонуйте використовувати кольорові олівці, особливо з 

задачах на графічне моделювання.  Колір допомагає  виділити головне, відокремити об’єкти, задіює  

зорову пам’ять учнів.  

8. Неможливо розв’язати всі задачі посібника з усіма учнями. Вчителю необхідно  відібрати «власний 

фонд» орієнтований на особливості конкретних учнів конкретного віку. Можливо доцільно деякі задачі 

перенести на карточки і пропонувати їх окремим учням, які випереджують однокласників (їх можна 

використовувати  і під час класних занять). 

9. Для полегшення роботи вчителя наприкінці посібника наводяться (майже до всіх задач) вказівки до 

розв’язування. Проте опрацювання вчителем задач, можливо  творча переробка як окремих задач, так і 

циклів задач, сприятиме захопленню учнів роботою. (Якщо цікаво вчителю – цікаво й учню.)  

10. У 7-8 класах пропонуйте учням переробити, придумати нові задачі певної тематики, знайти інші 

способи розв’язуання, інші способи запису розв’зку. 

11. У 8-9 класах важливо залучати учнів до пошуку і колекціювання певних  фактів з історії математики, 

цікавих задач, способів їх розв’язування,   реферативної розробки тем і проведенні по цих темах занять з 

однокласниками або з учнями молодших класів, підготовки математичних конкурсів, КВК  тощо. 

(Обширний список літератури та адреси відповідних сайтів містяться наприкінці посібника.) Це 

сприятиме формуванню в учнів творчих здібностей, самостійності, пошукової активності, впевненості в 

собі. 


