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Пояснювальна записка 
 

Пропонований «Збірник вправ. Сім пласких фігур» складений відповідно 

до Навчальної програми з математики для основної школи і призначений для 

використання вчителями – для підготовки і проведення уроків у 5–9 класах та 

учнями – для самостійного розв’язування задач у школі і вдома з метою 

закріплення знань і умінь з математики та набуття досвіду застосування 

математичних знань на практиці та перенесення їх у нові ситуації.  

Збірник вправ логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти 

учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і доповнюючи ці завдання 

відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів. Розв’язуючи 

задачі збірника, учень формує компетентності щодо застосування своїх знань у 

навчальних і реальних життєвих ситуаціях, змінює ставлення до математики як 

невід’ємної складової загальної культури людини, оволодіває нестандартно 

математичною мовою, оцінює критично здобуту інформацію та її джерела. Такі 

ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності, формуються відразу під час опрацювання кожної вправи. 

Розділи збірника реалізують специфічні для основної школи освітні 

завдання в процесі навчання математики, вдало інтегрують геометричний 

матеріал з арифметичним і алгебраїчним. 

І розділ охоплює програмний матеріал 5–9 класів. У ньому учень 

розширює знання про число (від натуральних чисел до дійсних), формує 

культуру усних, письмових, інструментальних обчислень; формує систему 

функціональних понять; забезпечує оволодіння учнями мовою алгебри, 

уміннями здійснювати перетворення алгебраїчних виразів, розв’язувати 

рівняння, нерівності та їх системи, моделювати за допомогою рівнянь реальні 

ситуації, пояснювати здобуті результати. 

ІІ розділ охоплює програмний матеріал 5, 6, 9 класів у напрямку 

прикладних задач на: відсотки, пропорційний поділ, частина числа та його ціле.  
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Ілюстрація практичного застосування математичних знань до текстових задач 

відбувається з використанням головоломки. Паралельно учень формує вміння 

подавати дані у вигляді таблиць та на основі їх аналізу робити відповідні 

висновки. 

ІІІ розділ охоплює програмний матеріал 7–9 класів і забезпечує 

оволодіння мовою геометрії. Запропоновані задачі розвивають в учня 

просторові уявлення та уяву, формують знання про геометричні фігури на 

площині, їх властивості, уміння застосовувати здобуті знання в навчальних і 

життєвих ситуаціях. Розділ ознайомлює зі способами і методами математичних 

доведень із використанням головоломки; формує знання про основні 

геометричні величини (довжину, площу, об’єм, міру кута), способи їх 

вимірювання та обчислення для планіметричних фігур; розвиває в учнів 

функціональні уявлення на геометричному змісті. 

ІV розділ дозволяє реалізувати наскрізні лінії, охоплює програму 6–9 

класів, інтегруючи ключові й загальнопредметні компетентності, навчальні 

предмети та предметні цикли. Задачі розділу демонструють застосування 

головоломки TANGRAM під час розв’язання завдань міжнародних досліджень  

TIMSS і PIZA.  

Задачі, що пропонуються у збірнику, – це задачі з реальними даними, що 

стосуються використання природних ресурсів, їх збереження та примноження; 

кількісних показників характеристики суспільства та його розвитку; безпеки і 

охорони здоров’я; планування господарської діяльності, складання сімейного 

бюджету та реальної оцінки власних можливостей тощо.  

Видання розраховане на вчителів математики та учнів 5–9 класів. Для 

учасників освітнього процесу 10–11 класів буде цікавим у напрямку повторення 

для підготовки до ЗНО. 
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ВСТУП  

Освіта ХХІ століття – це освіта для розвитку учнів. І тому сьогодні  

гостро виникає необхідність проаналізувати фактори, які негативно впливають 

на підвищення якості освіти та формування життєздатної та 

конкурентоспроможної особистості. Сучасний світ складний, тож дитині вже 

недостатньо знань, що вона має. Дитину необхідно навчити використовувати ці 

знання та критично мислити.  

Сьогодення також вимагає розвитку математичної грамотності саме 

нестандартними методами, тому даний збірник і пропонує альтернативне 

вирішення такої проблеми. 

Щоденне використання збірника вправ – системна робота над розвитком 

математичної грамотності. Результати PISA показують, що 36% наших  

15-річних учнів не досягають навіть базового рівня знання з математики, бо 

мають шаблонне мислення.  

В освітньому процесі сьогодення продовжує переважати виконавча, 

репродуктивна діяльність, яка спрямована на розвиток лівої півкулі головного 

мозку, що відповідає за логічне мислення та інтелект, залишаючи без уваги 

праву частину, яка сприяє емоційному та творчому розвитку. Щоб дитині жити 

збалансованим, повноцінним, творчим життям, що наповнене міцними 

стосунками з людьми, його півкулі мають працювати у взаємозв’язку. 

Відсутність саме гармонійного розвитку призводить до втрати інтересу до 

навчання. Активізувати точки, пов’язані з корою головного мозку дозволяють 

саме мануальні дії на уроці з частинами квадрату китайської головоломки 

«Танграм».  

Сім пласких фігур – це сучасне освітнє середовище, яке безпечне, 

доступне та дружнє до дитини. У головоломці використовуються кольори 

веселки, які здійснюють на організм, нервову систему та психіку дитини 

об'єктивний, безпосередній вплив, настроюючи його в унісон із навколишнім 

світом. 
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Для роботи за цією методикою кожний учень та вчитель повинні мати 

ігровий набір. Варіативність – це те, що вигідно вирізняє технологію від інших і 

дозволяє вдало поєднати фронтальну, індивідуальну та групову роботи. 

«Сім пласких фігур» – це практичний інструментарій для запровадження 

компетентнісного підходу в освітній процес закладів загальної середньої освіти 

шляхом формування предметних і ключових компетентностей. Це STEM 

навчання – напрямок інноваційного розвитку природничо-математичної освіти, 

завдяки якій діти стають новаторами. Діяльнісний метод та геміфікації логічно 

продовжують реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочату в 

початкових класах, розширюючи та доповнюючи ці завдання відповідно до 

вікових і пізнавальних можливостей школярів. Незвичайні, нестандартні 

завдання сприяють формуванню у дітей позитивного ставлення до вивчення 

математики, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостях, що є 

важливою запорукою всебічного розвитку дитини. 

Сім пласких фігур – відкрита система, що вчить учня досліджувати, 

експериментувати, робити відкриття та імпровізувати досхочу. Завдання, які 

вміщені в даний збірник-практикум, – це механізм розвитку когнітивної 

гнучкості, оперативної пам’яті, уваги, логічного мислення, які є життєво 

необхідними. Дитина шляхом спроб і помилок знаходить рішення, учиться його 

аргументувати та швидко реагує на зміни; пропагує різні ідеї, розглядає 

ситуацію з різних точок зору. У процесі роботи з використанням даної 

методики розвиваються комунікативні навички учнів, їх вміння працювати в 

команді. 

Гейміфікація та міжпредметна інтеграція, партнерські стосунки між 

учителем та учнем змінюють вектор освітнього процесу, надаючи перевагу 

творчості, свободі вибору, активній діяльності, швидкому прийняттю рішень, 

багатозадачності, гнучкій адаптації до швидких змінних умов сучасного життя.  

Розв’язування вправ із збірника задач  «Сім пласких фігур» допоможе 

учням тренувати пам’ять, розвивати моторику та творчо мислити.  
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Головоломка «Танграм» дає дітям терпимість один до одного, уміння 

прислухатися до чужої думки. Танграм – це не лише складання фігур, а 

можливість бачити предмет з різних сторін, уміння комунікувати, будувати 

модель спілкування, яка знадобиться в дорослому житті.  

Збірник вправ розширяє класичні завдання головоломки: створення 

заданої форми (на підставі лише обрису силуету) із використанням усіх семи 

танів, які заборонено накладати один на одний. STEM-дослідження з 

використанням головоломки є чітким, кожний вид діяльності зрозумілий 

учням, лабораторні прилади безпосередньо залучені до структури. Учитель 

мислить комплексно й готовий підвищувати свій рівень знань з деяких галузей, 

експериментувати та бути терплячим, очікуючи на бажаний результат. У центрі 

уваги знаходиться практичне завдання чи проблема дослідницького характеру, 

що суттєво відрізняє від традиційних задач. У формулюваннях дослідницьких 

завдань немає очевидної відповіді, її учням необхідно самостійно знайти та 

обґрунтувати шляхом спроб і помилок.  

Використання елементів історизму в завданнях сприяє підвищенню 

інтересу учнів до вивчення математики, формуванню критичного мислення та 

наукового світогляду, що є одним з основних завдань сучасної школи. Це 

ефективний засіб формування мотивації учнів. Такі уроки дозволяють показати, 

що математика – жива наука, яку створили та продовжують розвивати люди. 

Завдання у вигляді головоломок, ребусів – це розвиток «когнітивної 

активації», методу, за якого учні навчаються узагальнювати, аналізувати, 

формувати та перевіряти гіпотези. Таким чином, діти замислюються, шукають 

розв’язок і зосереджуються на методі, який використовують для отримання 

відповіді, а не просто на самій відповіді. А також вчаться пов’язувати нову 

інформацію з тією, яку отримали раніше. 

Якщо ж не давати математично слабшим учням розв’язувати 

нестандартні, більш складні задачі, то це вплине на їхнє майбутнє. Учні 

боятимуться розв’язувати завдання, бо бачитимуть, що їм важко. Навіть якщо 
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вони не стануть у майбутньому математиками, їм стане у пригоді вміння 

міркувати математично. 

Унікальні колекції зображень танграмів можна знайти на сайті 

https://www.pinterest.com/. Це соціальний фотосервіс, місія якого звучить так: 

«Об’єднати весь світ за допомогою речей, які їм цікаві».   

Збірник є логічним продовженням практикуму «Мануальні дії в 

освітньому просторі з TANGRAM і LEGO», на сторінках якого було 

досліджено існування і застосування 26 різновидів танграмів у світі на уроках 

математики, алгебри та геометрії.  

Різноманіття видів головоломки можна знайти на авторському сайті 

(https://is.gd/S5pBwO ) «TANGRAM-LEGO» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 Збірник вправ «Сім пласких фігур» дозволяє вдало реалізувати педагогіку 

партнерства, «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних 

керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво 

важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/
https://is.gd/S5pBwO
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РОЗДІЛ І. УНІКАЛЬНИЙ  СВІТ ЧИСЕЛ З  TANGRAM 

 

Що таке число? Число – це набір певних цифр, якщо розглядати з 

математичної точки зору. Крім того, ці набори певних цифр постійно 

фігурують в нашому житті, починаючи з дати народження та продовжуючи 

щоденним безперервним потоком: дата, час, гроші, номер телефону, 

ідентифікаційний код, показники лічильника і т.д. Число – це дзеркальне 

відображення внутрішнього стану людини, підказка потрібного напрямку 

розвитку. Навчившись розуміти числа, можна зробити їх вірними друзями та 

супутниками життя.  

Сім пласких фігур головоломки «TANGRAM» дозволяють не тільки 

складати числа за зразком, опановувати класи, розряди тощо, а й вивчати 

множини чисел, інтегруючи поняття з іншими навчальними предметами, 

життям. Поняття множини є одним з найзагальніших математичних понять, яке 

не означається, а розтлумачується на конкретних прикладах. У більшості країн 

світу передбачається побудова змісту шкільного курсу математики на 

теоретико-множинній основі. Такі поняття є найзагальнішими математичними 

моделями реального світу, а також є важливими елементами математичної 

мови. Поняття «множина» і «елемент множини» є корисними не лише для 

математики як науки, а й для всього шкільного курсу. Це зумовлено не лише їх 

важливістю для дотримання дидактичного принципу науковості навчання, а й 

принципу доступності навчання.  

Розділ насичений цікавими фактами, історичними дослідженнями про 

незвичні числа; основними положення нинішнього варіанту західної 

нумерології, які були розроблені в VІ столітті до нашої ери давньогрецьким 

філософом і математиком Піфагором, який об'єднав математичні 

системи арабів, друїдів, фінікійців і єгиптян з науками про природу людини; 

ребусами – криптарифмами, фокусами і головоломками, а також цікавими 

дробами у поєднанні з золотим перерізом, що дозволяє пізнати світ через 

пошук гармонії і досконалості. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%97%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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1.1. Числові множини 

Вправа 1. 

Розгадати ребус (рис. 2). Використовуючи головоломку «Танграм», 

скласти літери, розташувати певним чином.  

Що означають ці літери ? Замість літер вставити довільні числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Відповідь: це множини чисел …, порядок розташування:  

I, С – множини … та … чисел.  

 

Вправа 2.  

Розташувати множини чисел N, Z, Q та N, Z, Q, R на діаграмі Ейлера-

Венна (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 
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Вправа 3.  

Використовуючи головоломку, відтворити та пояснити ланцюг, 

використовуючи числові множини. Навести приклади (рис. 4) 

  

?                       ?                                               

 

Рис. 4 

 

Вправа 4.  

Знайти об’єднання й переріз множин (рис. 5) 

 

             ∪            = … ;                           ∩           = …  ; 

     

             ∪                     = … ;                      ∩                  = … 

 

Рис. 5 

 

Вправа 5.  

Відтворити зображення множин (рис. 6.) та пояснити їх перетин, 

об’єднання.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 
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Вправа 6.   

А – множина танів у формі трикутників. В – множина танів у формі 

чотирикутників. Задати дані множини переліком їх елементів. Викласти ці 

множини. Знайти С = А ∪ В; К = А ∩ В. 

 

Вправа 7.  

 Які зв’язки відтворені у даній діаграмі Венна (рис. 7)? 

Використовуючи головоломку, відтворити третю тварину. Розташуй на діаграмі 

текст: стрибають, плавають. Придумати свій варіант з біології. 

 

 

                                                    Вважаються  

                                                         ссавцями 

                                         

 

 

 

 

 

Рис. 7 

Відповідь: рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 
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1.2. Незвичні числа: досконалі, числа-паліндроми, числа-«перевертні», 

число Шехерезади, дружні числа, числа-близнюки, тетраксис, ряд 

Фібоначчі. Число  𝝅𝝅. 

Вправа 1.  

У своєму прагненні осягнути вічну Істину Піфагор звертався до 

математики, уважаючи цю священну науку найкращим методом для осягнення 

й висловлення першопринципів, об'єднуючої сили космосу. Піфагорійці (члени 

його ордену, оскільки в більшості випадків винаходи останніх за звичаєм 

приписувалися Піфагору) уважали унікальними (досконалими) такі числа, у 

яких сума власних дільників, тобто дільників, менших від самого числа, 

дорівнює самому числу. Про яке число йде мова (рис. 9) ?  

 

 

                          +                              +                     =  ? 

 

 

Рис. 9 

Відповідь:  

Досконале число – натуральне число, яке дорівнює сумі всіх 

своїх дільників крім самого числа.  

Найменшим досконалим числом є 6: 6 = 1 + 2 + 3. 

Перші два досконалі числа (6 і 28) були відомі ще в давнину. Досконалі 

числа 496; 8128 знайшов в IV столітті до н. е. Евклід; 33550336 було знайдене 

після Евкліда через півтори тисячі років у вигляді суми дільників, менших від 

самого числа. У 1987 році було знайдено 27 чисел. 

 

Вправа 2. 

Викласти з танів головоломки досконале число 28 = … + 2 + … + 7 + *4.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B4
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Вправа 3. 

Паліндроми – це слова, числа чи навіть речення, які в зворотному 

порядку читаються однаково як і з початку до кінця. Прикладом речення-

паліндрома в українській мові є речення: «Я несу гусеня», «І що сало? Ласощі», 

«Козак з казок» тощо.  

Відтворити числову рівність (рис. 10), ураховуючи, що квадрат суми 

цифр правої частини рівності дорівнює сумі цифр лівої частини рівності. 

Придумайте дати – паліндроми. 

 

                 (                             )2 =             

 

Рис. 10 

Відповідь: 112 = …; (1 + 1)2 = … + 2 + …  

Дати: 8.10.2018; 02.02.2020.  

 

Вправа 4. 

Отримайте число-паліндром з чисел 69 або 96; 87 або 78.  

Через скільки кроків утворилося число-паліндром.  

Що ви помітили ? 

Підказка: 87 + 78=165; 165 + …= …  

Відповідь:  

87 + 78=165; 165 + 561=726; 726 + 627 = 1353; 1353 + 3531 = 4884. 

69 + 96 = 165; … 

 

Вправа 5. 

Виведи правило отримання чисел-паліндромів з двозначних чисел. Які 

мають бути цифри у двозначному числі, щоб в результаті додавання з числом, 

цифри якого розміщені в зворотному порядку, отримувати число-паліндром? 

Підказка: розглянь число 34, а потім 39; якщо сума цифр в числі … 

Відповідь: … менша 10 чи дорівнює 11. 
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Вправа 6. 

Відгадай пари чисел-«перевертнів» за схемою (рис. 11). Піднеси ці пари 

чисел-«перевертнів» до квадрату. Що ти помітив ?  

Знайди закономірність, що пов’язує суми їх цифр. 

 

 

                                  і                                     ;                                                 і ... 

 

 

Рис. 11 

Відповідь: 13 – 31; 113 – 311.  

                   (1 + 3)2 = 1 + 6 + 9;  

                   (1+ 1 + 3)2 = 1 + 2 + 7 + 6 = 9. 

 

Вправа 7. 

Викласти число, що містить 77 «чортових дюжин» (рис. 12).  

Це диво-число не належить до простих чисел, але ділиться без остачі на 

три послідовні прості числа. Які ?  

Саме стільки ночей розповідала жорстокому царю казки гарна … Як ще 

називають це число ?  

На яке число потрібно помножити знайдене число, щоб в результати 

отримати число записане двічі поспіль ?  

 

 

 

 

                                    …                           …   

Рис. 12 

Відповідь: число Шехерезади; … = 7 · 11 · 13; … · 873 = 873873. 
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Вправа 8. 

Записати фігурні числа першого порядку, відповідно до схеми (рис. 13) 

 

;          ;          ;             ; …  (d = …) 

 

;          ;                   ; … (d = …)  

 

 

;             ;                      ; … (d = …) 

 

Рис. 13 

Відповідь: 1; 2; 3; … (d = 1) -  … прогресія. 

 

Вправа 9. 

Знайди число, що дорівнює подвійній кількості цих танів (рис. 14), яке 

Піфагорійці називали  досконалим, або тетраксис. Тетраксис був задуманий як 

число «суть джерело і вічний корінь мінливої природи». Виходячи з чудових 

властивостей декади, вони вважали, що небесних тіл має бути 10, а оскільки їх 

налічили тільки 9, то придумали планету Протиземілля, що обертається по  

10 сфері. Цікаво, що сьогодні Міжнародне астрономічне суспільство 

підтвердило відкриття 10-ї планети Сонячної системи. Вона знаходиться від 

Сонця на удвічі більшій відстані, ніж Плутон, який раніше вважався самою 

віддаленою планетою нашої системи. Діаметр планети складає приблизно  

3000 км. Вона складена , у основному, із гірських порід і льоду. На даний час 

планета знаходиться на відстані 97 астрономічних одиниць від Сонця.  

Піфагорійці були праві! 

 

 

Рис. 14 

Відповідь: число 10. 
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Вправа 10. 

Знайди число, клятва яким у Піфагорійців уважалась найстрашнішою, 

якщо з одного боку воно є сумою кубів деяких чисел відповідно до схеми (рис. 

15), а з іншого сумою інших деяких чисел (рис. 16). 

 

(          )3 + (         )3 + (            )3 = … 

 

Рис. 15 

 

(               + 2        +   3        + 4        ) + (        + 3        + 5       + 7       ) =  

 

Рис. 16 

Відповідь: число 36. 

Це цікаво. «Все є число» – девіз школи Піфагора. Піфагорійці вважали, 

що за допомогою чисел можна виразити всі закономірності Всесвіту. Парні 

числа вони вважали нещасливими, «жіночими», а непарні – щасливими, 

«чоловічими». Символ шлюбу – число 5. 

 

Вправа 11. 

Знайди числа-близнюки (рис. 17). Що це за числа ? Знайди 

закономірність. Знайди «трійню». 

 

 

        і               ;                              і                      ;                      і  … 

 

 

Рис. 17 

Відповідь: 5 і 7; 11 і …; 17 і …; 3, 5 і 7. Закономірність – це … числа, які 

відрізняються на … 
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Вправа 12. 

Відгадай число, яке при діленні на 7 дає остачу 1. На основі властивості 

даного числа, що демонструє рівність (рис. 18), складено задачу, яку зображену 

на відомій картині Богданова-Бєльського «Важка задача». Хто автор цієї задачі? 

 

( 2·               )2 + ( 2 ·            +    )2 + ( 2·            )2 = (                )2 + (                 -      )2 

 

Рис. 18 

Відповідь: число 365. Цікава особливість 102 + 112 + 122 = 132 + 142 = 365. 

 

Вправа 13. 

Дружніми числами стародавні математики називали пари чисел, кожне з 

яких дорівнювало сумі дільників другого. Відгадай ряд чисел (рис. 19). Чим 

вони є для числа 220. Яке число є дружнім до 220 ? Поясни відповідь. 

 

        ,         ,          ,               ,  …,  …,  …,  …,  …,  …,    20 ·             . 

 

Рис. 19 

Відповідь: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284. 

                   1 + 2 + 4 + 71 +142 = 220  

                   (сума дільників числа 284 дорівнює 220)  

 

Вправа 14. 

 Відгадайте два неофіційних свята числа  𝜋𝜋 по схемі (рис. 20) 

                        

                      березня     і                                        червня. 

 

Рис. 20 

 Відповідь: 14 березня, оскільки цей день в Америці записують як 3.14. 

                             22 червня, яке в європейському форматі записують 22/7. 
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1.3. Криптарифми з головоломкою «Танграм». Теореми Піфагора і Ферма. 

Криптарифми – ребуси, які є прикладами звичайних арифметичних дій 

(додавання, віднімання, ділення та множення), в яких частина або навіть всі 

цифри замінені на частини головоломки «Танграм». Розгадати ребус – означає 

відновити первісний вигляд математичної рівності.  

 

Вправа 1. 

Відтворити схему з танів головоломки (рис. 21) і знайти числа, які мають 

стояти  замість знаків питання. 

 

              +                  +                = 30 

 

          +                +                = ? 

 

(  ?   -                 )   :   2   =    15 

 

Рис. 21 

Відповідь: 10 + 10 +10 = 30, 

                   10 + 5 + 5 = 20, 

                   (50 – 20) : 2 = 15. 

 

Вправа 2. 

Аналізуючи схему (рис. 22), відтворити числову рівність. Що це ?  

Наведи приклади. 

 

(                        )2 +  (               )2  = (                 )2 

 

 

Рис. 22 

Відповідь: числова рівність 9 + 16 = 25. Це Піфагорові трійки: 62 + 82 = 102;  
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52 + 122 = 132 тощо. Трикутник зі сторонами 3, 4, 5 називають фігурою 

нареченої. Цікаво, що історія розвитку натуральних чисел була відома ще в 

Шумері та Древній Індії, але саме Піфагор записав ці судження, 

використовуючи сучасну математичну формулу x2 + y2 = z2.  

У загальному вигляді теорему сформулював П'єр Ферма в 1637 році на 

полях «Арифметики» Діофанта. Вели́ка теоре́ма Ферма́  – твердження, що для 

довільного натурального числа n≥3 рівність xn + yn = zn не має розв´язків 

у цілих числах x,y,z, відмінних від нуля. Пізніше Ферма опублікував доведення 

для випадку n=4, що дає підстави для сумнівів, чи було у нього доведення для 

загального випадку. 

 

Вправа 3. 

 Використовуючи частини головоломки (рис. 23) змоделювати рівності, 

підставити замість зірочки число:  

10 + 6 = * + * 

6·2 + 4 = 8 ·* 

2х = * + 10 

* – * = 24 

 

 

 

 

 +                       =                          +  * 

 

Рис. 23 

 

Скільки наборів головоломки потрібно для цього використати? Скільки учнів 

повинно бути в групі? 

 

        
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Вправа 4. 

Перетвори на числові рівності з дробами (рис. 24), знайди невідомі 

частини головоломки. Виписати дроби, розташувати їх в порядку спадання. 

                   +                    =  * 

 

            -                   = * 

 

 

                        -         *         =  

 

                 -             =  * 

 

Рис. 24 

Яка частина Танграму має знаходитись на місці зірочки ?  

�1
2
−  1

4
� ∙  1

8
∶ ∗ = 1  

Відповідь: половина найменшого тану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

   



22 
 

1.4. Математичні фокуси та головоломка. 

Вправа 1. 

Математичний фокус «Дата народження». Використовуючи алгоритм (рис.25), 

обчислити дату народження (число й місяць). 

 

 

 

 

 

 

 

     День          ?                   + ?                       * ?                        + ?               - ? 

народження                                                                              

Рис. 25 

 

Вправа 2. 

Математичний фокус «Загадай число». 

Крок 1. Загадайте довільне число. 

Крок 2. Помножте його на число, що відповідає кількості великих трикутників 

в головоломці. 

Крок 3. До результату додайте число, що в чотири рази більше за кількість 

чотирикутників в головоломці. 

Крок 4. Поділіть отриманий результат на число, що дорівнює кількості 

найменших частин головоломки. 

Крок 5. Відніміть задумане число. 

Ви отримали число 4. 

Відповідь: (20 · 2 + 8) : 2 – 20 = 4;  (25 · 2 + 8) : 2 – 20 = 4 тощо.  

Секрет фокусу – розподільний закон ділення відносно додавання, а саме: 

(а +b) : с = а : с + b  : с. Учитель з легкістю може замінювати частини 

головоломки. 

  

Число, що 
відповідає 
кількості 

трикутників 
у 

головоломці 

На число, 
що в 10 

разів 
більше від 
кількості 

трикутників 

Номер 
місяця 

Частина 
мілені-
ума до 
тану 
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1.5. Дроби і TANGRAM. 

Звичайні дроби. 

Відомо, що натуральні числа виникли в результаті практичної діяльності 

людей, яким треба було рахувати тварин, предмети, вимірювати довжини, 

площі, об’єми. Але результат вимірювання не завжди можна позначати 

натуральним числом, бо внаслідок вимірювань найчастіше дістаємо частини 

прийнятої площі. Так на основі потреб практики виникло поняття дробу. 

У Єгипті з дробами оперували ще 4000 років тому. Про це свідчать стародавні 

документи, які збереглися з тих часів. Проте загального способу для 

позначення всіх дробів, як це прийнято тепер, коли чисельник записують 

зверху, знаменник знизу, а між ними ставлять риску, в єгиптян не було. У 

стародавній Греції звичайні дроби були відомі. Понад 2,5 тисячі років тому 

греки вміли виконувати арифметичні дії з звичайними дробами. Вони 

користувались і одиничними дробами, і дробами загального виду.  

У стародавній Русі дроби називали частками, а згодом ламаними числами. 

Окремі дроби мали спеціальні назви: треть, півтреть, п’ятина, десятина, тощо. 

 Запис дробів за допомогою риски став загальноприйнятим з ХVІ ст.  

Колись дії з звичайними дробами завдавали людям надзвичайних труднощів.  

Англійський чернець Беда, який був ученою людиною свого часу, писав: «у 

світі є багато речей, але немає нічого важчого, як чотири дії арифметики».  

Тоді ж, мабуть, і виникло німецьке прислів’я «попасти в дроби»”, що означало 

опинитися в скрутному становищі. А причина, звичайно, полягала в тому, що 

не було встановлено правил виконання дій з дробами, не було створено 

відповідної теорії.  

Десяткові дроби.  

Якщо історія виникнення звичайних дробів почалася в Єгипті, то 

десяткові вперше з`явилися у Китаї. У Піднебесній імперії їх стали 

використовувати приблизно з III століття до нашої ери. Історія десяткових 

дробів почалася з китайського математика Лю Хуея (https://is.gd/ugZKty), який 

запропонував використовувати їх при добуванні квадратних коренів. 

https://is.gd/ugZKty
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  У III столітті нашої ери десяткові дроби в Китаї стали застосовуватися 

при розрахунку ваги та обсягу. Поступово вони все глибше почали проникати в 

математику. У Європі, однак, десяткові дроби стали використовуватися 

набагато пізніше. 

Система числення в Вавилоні була шістдесяткова: кожен новий розряд 

відрізнявся від попереднього на 60. Така система збереглася в сучасному світі 

для позначення часу та величин кутів. Вавилонська система не зникла разом з 

державою. Дробом, написаними в 60-тірічной системі, користувалися античні 

та арабські астрономи й математики. 

Загалом, десяткові дроби – це ті ж вавілонські  шістдесяткові. Просто в 

знаменнику не 60, а 10. 

Незалежно від китайських попередників десяткові дроби відкрив 

астроном аль-Каші з давнього міста Самарканда (https://is.gd/qeOLCs). Жив і 

працював він у XV столітті. Свою теорію вчений виклав у трактаті «Ключ до 

арифметики», яке побачило світ у 1427 році. Аль-Каші запропонував 

використовувати нову форму записи дробів. І ціла, і дробна частина тепер 

писалися в одному рядку. Для їх поділу самаркандський астроном не 

використав кому. Він писав ціле число й дробову частину різними кольорами, 

використовуючи чорні і червоні чорнила. Іноді для поділу аль-Каші також 

застосовував вертикальну риску.  

В Індії почали записувати дроби так саме, як це роблять зараз. Але без 

дробової риски. Індійці знали всі правила дій над звичайними дробами. 

Нідерландський інженер Сімон Стевін (1548-1620) у 1585 р. опублікував 

книгу «Десята», де вперше в Європі виклав теорію десяткових дробів і 

десяткову систему мір. Він енергійно виступав проти різних числових 

марновірств: «Ми приходимо до висновку, що не існує ніяких абсурдних, 

незбагненних, неправильних чи глухих чисел. Серед чисел існує така 

досконалість і узгодженість, що нам потрібно міркувати дні і ночі над їх 

дивною закономірністю». 

https://is.gd/qeOLCs
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Вправа 1. 

Дано послідовність чисел: 12; 6; 3; 0,252; 0,52; 1
4
 ; 0,53; 1

16
 ; (1

2
)3. Які види 

чисел записані? Яка ця послідовність? Заповнити всі тани числами (рис. 26). 

Пояснити свій вибір. 

 

 

 

 

 

Рис. 26 

 

Вправа 2. 

 Викласти ланцюжок (рис. 27) з частин головоломки відповідно до 

тривалості нот: ціла, половина, четвертина, восьма, шістнадцята. 

  

 

 

Рис. 27 

Вправа 3. 

З’єднати частини головоломки з нотами (рис. 28) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28 

12 

6 
0,0625 

1
8
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Вправа 4.  

Записати числові відношення (рис. 29). Пояснити, що показують ці 

відношення. Навести приклади відношень, які ще можна скласти із танів 

головоломки за іншими характеристиками. 

1)  

                                      до      

  

 

2)                      до    

 

 

Рис. 29 

 

Вправа 5.  

Відповідно до зображених частин головоломки (рис. 30), заповнити пусті 

місця. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 30 
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1.6. Золотий переріз і ряд Фібоначчі. 

Вправа 1. 

Проведіть дослідження з танами головомки (рис. 31). Виміряйте довжини 

сторін квадратів і трикутників, подайте дані у вигляді таблиці. Знайдіть 

відношення суми сторін квадратів (трикутників, враховуючи різні варіанти) до 

довжини найбільшої сторони квадрата (трикутника). Які закономірності ви 

побачили? З’ясуйте, чи зустрічається відношення, що дорівнює 1,618 ?  

                                                      а                    b 

                                                                                          k 

                                                         с                              

 

                                                                                   

                            d 

Рис. 31 

Відповідь: (а+b):a ≠ а:b, (а+b):a = 1,68 …;  (c+d):c ≠ с : d … 

У математиці дві величини утворюють золотий перетин, якщо 

співвідношення їх суми та більшої величини дорівнює співвідношенню більшої 

та меншої (рис. 32). «Золотий переріз», або «золота пропорція» уважаються 

співвідношенням найвідповіднішим естетичному сприйняттю зображення. 

 

                                                             (а + b) : а = а : b ≈ 1,618 

Рис. 32 

Кульмінація багатьох творів класичної музики розташована між початком 

і кінцем у співвідношенні 8:5, тобто в точці золотого перетину. Найчастіше 

золотий перетин використовували Людвіг ван Бетховен (у 97% творів), Йозеф 

Гайдн (також 97% творів), Фридерик Шопен (92%), Вольфган Амадей Моцарт 

(91%), Франц Шуберт (91%) та багато інших композиторів. 

Живі організми також мають властивості, характерні для «золотого 

перетину». Наприклад: пропорції тіл (найкращою фігурою людини вважається 

така, коли відношення росту людини до лінії талії (відстань від підошви до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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поясу) становить золоту пропорцію; головоногий молюск, метелик, тощо), 

спіральні структури (насіння соняшника, ромашки, чишуї в плодах ананаса, 

хвойних шишках) або параметри біоритмів. До таких фігур відносяться фігури 

Апполона Бельведерського та Венери Мілоської. Якщо в будь якому вулику 

розділити число жіночих осіб на число чоловічих, то одержимо число 1,618. 

Пропорції піраміди Хеопса, храмів, барельєфів, предметів побуту і 

прикрас з гробниці Тутанхамона свідчать, що єгипетські майстри 

користувалися співвідношеннями золотого перерізу при їх створенні. У фасаді 

давньогрецького храму Парфенона також наявні золоті пропорції. У циркулі з 

давньоримського міста Помпеї (музей в Неаполі) також закладено пропорції 

золотого перетину, тощо.   

Якщо в споруді наявна «золота пропорція», то така споруда справляє на 

людину приємне враження, захоплює своєю красою. Вчені це пояснюють 

специфікою електромагнітних хвиль мозку. 

Це один із характерних критеріїв краси в літературних творах. Так, у 

більшості творів О.С. Пушкіна кульмінаційні моменти співпадають із «золотою 

пропорцією» ( «Пікова дама», шостий роділ) 

У Всесвіті всі відомі людству галактики і всі в них тіла існують у формі 

спіралі, яка відповідає формулі «золотої пропорції». 

Форма спірально завитої раковини привернула увагу Архімеда (рис. 33). 

Він вивчав її і вивів рівняння спіралі. Збільшення її кроку завжди рівномірно. В 

даний час спіраль Архімеда широко застосовується в техніці. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%97
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Вправа 2. 

Використовуючи схему (рис. 34), склади ряд Фібоначчі, який є дуже 

корисним в науці. Якщо листки на гілці сидять одиноко, то вони завжди 

розміщуються навколо стебла, але не по колу, а по гвинтовій лінії, тобто 

кожний наступний листок вище і в сторону від попереднього. При цьому для 

кожного виду рослин характерний свій вид розходження. 

 

;       ;    +       ;      +        ;          +              ; … +             ; … 

Рис. 34 

Це цікаво… 

З історією золотого перетину непрямим чином пов'язане ім'я італійського 

математика ченця Леонардо з Пізи, більш відомого під ім'ям Фібоначчі (син 

Боначчи). Він багато подорожував по Сходу, познайомив Європу з індійськими 

(арабськими) цифрами. У 1202 р вийшла у світ його математична праця «Книга 

про абаці» (лічильної дошці), в якому були зібрані всі відомі на той час 

завдання. Одне із завдань свідчила «Скільки пар кроликів в один рік від однієї 

пари народиться». Розмірковуючи на цю тему, Фібоначчі вибудував такий ряд 

цифр для місяців: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …, 12, … і відповідно для пар кроликів: 0, 1, 

1, 2, 3, 5, 8, …, 144, … 

Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … відомий як ряд 

Фібоначчі. Особливість послідовності чисел полягає в тому, що кожен її член, 

починаючи з третього, дорівнює сумі двох попередніх 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8;  

5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 і т.д., а відношення суміжних чисел ряду 

наближається до відношення золотого розподілу. Так, 21: 34 = 0,617, а  

34: 55 = 0,618. Це відношення позначається символом Ф. Тільки це відношення  

0,618: 0,382 дає безперервний розподіл відрізка прямої в золотій пропорції, 

збільшення його або зменшення до нескінченності, коли менший відрізок так 

відноситься до більшого, як більший до всього. 

Фібоначчі доводить, що для зважування товару оптимальною є така 

система гир: 1, 2, 4, 8, 16 ... 
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1.7 Дроби, танграм і міжпредметна інтеграція.  

Вправа 1.  

 Яка частина Землі становить сушу, якщо дана частина головоломки 

відповідає поверхні, що вкрита водою (рис. 35) ?  

 

 

 

Рис. 35 

 Продемонструвати тан головоломки, якщо з цієї поверхні суші лише на 
1
8
  

можна жити, а ще 
1
8
  частина відповідає пустелям, горам і лісам.  

Відповідь: 1
4
 – поверхня суши; 1

32
 – придатна для життя. 

 

Вправа 14. 

 У світі біології. Виконати запропоновані завдання. 

1. Цьому овочеві вклонялись та ненавиділи. Як у Європі, так і в Росії його 

сприймали як збудник прокази, туберкульозу, рахіту. Уперше до царського 

столу його було подано в 1741 році в кількості 0,5 кг. Викласти частину 

головоломки. 

2. Великий квадрат (вся головоломка) – вага верблюда. На рис. 36 зображено 

частину головоломки, що відповідає вазі, яку може нести верблюд. Назвати 

даний дріб. 

 

 

 

Рис. 36 
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3. Уся головоломка (великий квадрат) – це 
1
12

  маси тіла людини, що становить 

кров. Кількість крові, що міститься в кровеносних судинах відповідає 

рис.36. Назвати даний дріб. Продемонструвати дану частину головоломки, 

використовуючи інші тани. 

 

Вправа 15. 

У світі історичних фактів.  

Уперше дроби  почали використовувати на території Єгипту та Вавилона. 

Установити послідовність появи дробів (рис.37) та кількість років, які налічує 

історія їх виникнення згідно з даними археологічних розкопок, якщо 2 дріб 

відповідає 1250 років. 

                                  1-й дріб,             2 дріб,                  3 дріб         

                                                                                           <  ?   <                       

 

Рис. 37 

 

Вправа 16. 

 У світі історичних фактів. Додавання та віднімання дробів колись 

виконували складніше, ніж за раз. Наприклад (рис. 38):  

 

 

Рис. 38 

 

Яку операцію раніше не виконували ?  

Як отримали знаменник 32 ?  

Використовуючи головоломку, доведи, що 3
4

+ 1
8

= 7
8
. 
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РОЗДІЛ ІІ. НЕСТАНДАРТНІ, ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАДАЧІ З TANGRAM 

 

Математична освіта сьогодення спрямована на розвиток творчого 

мислення учнів, на використання різних видів завдань, моделювання, на 

постановку відкритих проблем і задач у процесі засвоєння учнями математики. 

Ми знаємо, що математичні моделі – це сукупність формул і рівнянь, які 

описують властивості досліджуваного об’єкта. Технологія «Сім пласких фігур» 

поєднує частини головоломки зі звичними математичними моделями, або 

використовує її в якості окремої моделі.  

Найбільш ефективний засіб розвитку математичної діяльності учнів – 

навчання «через задачі». Задачі в процесі навчання математики є як метою 

навчання, так і засобом навчання й розвитку дітей. Задачі – дуже складний 

матеріал, їх не люблять розв’язувати. Водночас, нестандартні, дослідницькі 

задачі учень сприймає як виклик власному інтелекту. 

У даному розділі збірника пропонуються побутові задачі, з якими 

стикається кожна людина: на зважування, перекладання, переливання. Вони не 

передбачають складних обчислень, але допомагають розвивати логічне 

мислення, просторову уяву, витримку, наполегливість у знаходженні 

оптимального розв’язку, дозволяють аналізувати, порівнювати, зіставляти, 

узагальнювати, мислити творчо, підвищувати математичну компетентність.  

На сучасному етапі розвитку шкільної математичної освіти в умовах 

особистісно-орієнтованого навчання, рівневої та профільної диференціації 

проблема навчання учнів розв’язування задач методом математичного 

моделювання в процесі вивчення математики, зокрема – переформулювання 

прикладної задачі з природної мови тієї галузі, де вона виникла, мовою 

математики та створення адекватної математичної моделі, є актуальною. 
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2.1. Математичне моделювання і TANGRAM 
  

Вправа 1. 

Утворили два букети з головоломки (рис 39). Скільки квіток у кожному 

букеті, якщо там непарна кількість. Змоделюйте з головоломкою «Танграм» 

інші варіанти букетів. 

 

 

 

 

Рис. 39 

Відповідь: 9 і 7 квіток відповідно.  

 

Вправа 2. 

Між частиною учнів 6 класу поділили порівну 36 рівновеликих фігур і  

24 четвертих частини головоломки. Між скількома учнями здійснили розподіл? 

Скільки учнів у класі, якщо їх у шість разів більше, ніж отриманих одним 

учнем частин головоломки?  

Відповідь: рівновеликі частини (рис. 40), четверта частина головоломки 

(рис. 41), НСД (36; 24) = 12, у класі 30 учнів. 

  

 

 

Рис. 40 

 

 

 

 

Рис. 41 
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Вправа 3. 

Зі скриньки, що містить частини головоломки «Танграм», навмання 

виймають одну фігуру. Яку фігуру вийняли, якщо ймовірність її виймання 

складає 2
7

. Яка буде ймовірність, якщо вийняти інший вид многокутника? 

Сформулюй обернену задачу. 

Відповідь: вийняли чотирикутник. 

 

Вправа 4. 

Скільки можна утворити тангран-квіточок (рис. 42), використовуючи  

12 головоломок і лише тани у формі трикутника для квіточки, а тани у формі 

паралелограму для стебла?  

 

 

 

 

 

Рис. 42 

Відповідь: четвертих частин – 24; шістнадцятих – 24, з яких отримаємо  

6 четвертих частин; 12 – восьмих частин, з яких отримаємо 6 четвертих; маємо 

36 квіточок; 12 – паралелограмів; 12 квіточок. 

 

Вправа 5.  

У магазин завезли апельсини, мандарини та яблука. Апельсини становили 

певну частину головоломки (рис. 43) від маси всіх фруктів, мандарини – 1
4
  від 

усіх, а яблука – 45 кг решти. Скільки кілограмів фруктів привезли в санаторій ? 

 

 

Рис. 43 

Відповідь: 45 : 5 ·16 = 144 (кг).  
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Вправа 6. 

На побудову 1-го будинку використовують три шістнадцяті частини, на 

побудову 2-го – 4 шістнадцятих частини, а для 3-го – 5 шістнадцятих частин 

(рис.44) Яку найменшу кількість таких частин потрібно використати, щоб 

побудувати ціле число будинків кожного вигляду. Чи вистачить  

12 головоломок для такої побудови? Чи можливо замінити частини на інші тани 

головоломки, щоб вистачило 12 головоломок? 

 

 

 

Рис. 44 

Відповідь: НСК (3 ;4; 5) = 60; на одну побудову 3-х таких будинків 

потрібно 12 трикутників; 60 : 12 = 5 побудов; з 12 головоломок не вистачить 

тільки шістнадцятих частин, бо їх буде 24; 12 головоломок вистачить, якщо 

замінити фрагменти трикутників на рівновеликі (рис. 45) 

 

                               

Рис. 45 

 

Вправа 7.  

Скласти з танів фігуру, що відповідає послідовності відсотків: 50%, 25%, 

12,5%, 6, 25%. 

Яка послідовность відсотків відповідає малюнку (рис. 46)? 

             

 

 

Рис. 46 
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Вправа 8.  

Задача на використання закону суперечності. Сталося лихо: хтось з 

казкових героїв вкрав частину головоломки. Тільки один каже правду. Хто 

вкрав? Скільки танів було вкрадено?  

Баба-яга. Вовк взяв тан, що відповідає четвертій частині головоломки. 

Вовк. У цьому винний Кощій. 

Кощій Безсмертний. Запевняю, що Вовк бреше. 

Змій Горинич. Я не брав іншу частину головоломки. 

Відповідь: Оскільки Вовк і Кощій суперечать один одному, то одне з цих 

висловлювань – правда. Решта – хибні. Тоді Змій сказав неправду, і саме він 

викрав 3
4
 частини головоломки, тобто 6 танів (рис. 47). 

 

 

Рис. 47 

Закон логіки – це внутрішній, необхідний зв’язок між думками людини. 

Три з основних законів сформулював Аристотель – закон тотожності (А=А), 

суперечності й виключеного третього. Закон достатньої підстави сформулював 

Г-В. Лейбніц, хоча такі ж думки висловлював Е. Паскаль. 

 

Вправа 9.  

Для гудзиків на костюм швачка хоче використати частини головоломки 

«Танграм», ураховуючи, що великий квадрат вона поділила на найбільшу 

кількість однакових частин. Які найменшу кількість головоломок потрібно 

використати, якщо гудзики відповідають схемі (рис. 48). Усього має бути  

55 гудзиків. 

 

 

Рис. 48 

Відповідь: 4 танграми. 
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2.2  Фінансова грамотність з танграм 

Вправа 1. 

 Великий квадрат – це кількість коштів на рахунку вкладника. Він знімає в 

банку готівку в розмірі 2/7 від тієї суми коштів, що була в нього на рахунку, а 

через годину – ще 70% від залишку коштів. Після цього на його рахунку 

залишається 180 гривень. Скільки грошей було на його рахунку спочатку? 

Змоделюйте задачу з використанням головоломки. 

 Відповідь: обрати з танів головоломки 7 частин (рис. 49); 2 частини 

відкласти – знята сума; залишаєтсья 5 частин; від цих 5 частин забрати 70%; 

залишається 30 %, що відповідає 180 грн; 180 : 0,3 = 600 грн; 600 : 5
7
 = 840 грн. 

 

 

Рис. 49 

 

Вправа 2.  

Кікімора, Бармалей і Шапокляк зробили ставки на комп’ютерну гру у 

відношенні до схеми (рис. 50), а отримали кошти у іншому відношенні (рис.51). 

Хто виграв, а хто програв? 

 

                                      :             :                

 

Рис. 50 

 

                                      :                     :                    

  

Рис. 51 

Відповідь: Кікімора внесла 1
6
, а отримала 4

15
 усіх грошей. Оскільки 1

6
< 4

15
 

Кікімора виграла. Бармалей вніс 2
6
, а одержав 5

15
. Тобто залилився при своїх. 

Шапокляк програла, бо … 
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Вправа 3.  

Щомісячний дохід сім’ї становить 12 600 грн. Зокрема, заробітна плата 

батька, матері та стипендія дочки відносяться, як зображено на схемі (рис. 52). 

Який щомісячний дохід кожного члена сім’ї?  

 

 

                                                    :                            :  

 

Рис. 52 

Відповідь:  

5512,5 грн.; 4725 грн.; 2362,5 грн. 

 

Вправа 4. 

 Задача на цінні папери. Батько Дмитрика має декілька акцій фірми «А» 

(рис. 53), за які отримав прибуток у розмірі 2400 грн. Який прибуток може 

отримати батько Дмитрика, якщо він буде мати 25 акцій цієї ж фірми?  

 

 

 

 

Рис. 53 

Відповідь: 1350 грн. 

 

Вправа 5. 

 В інтернет-магазині учню пропонують купити головоломку «Танграм» за 

14 грн. Однак учень передумав. Тоді менеджери магазину пропонують йому за 

найменшу частину заплатити 1 грн, за наступну вдвічі більше. Чи вигідна ця 

пропозиція? (Відповідь: ні, учень заплатить (1+2+4)·2 +2 = 16 грн) 
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2.3. Задачі на переливання рідин (Пуассона).  

Вправа 1. 

Маємо дві посудини – 3-літрову й 5-літрову. Користуючись цими 

посудинами, отримайте 1 л води. Ви маєте водопровідний кран і раковину, куди 

можна зливати воду. 

Відповідь: учні об’єднуються в дві великі групи, продумують як 

організувати своє робоче місце для демонстрації досліджень. Обирають 

частини головоломки (рівні чи рівновеликі геометричні фігури) для 

відтворення кроків при переливанні. Варіант отримання 1 літра за 4 кроки 

подано в таблиці-схемі (рис. 54). 

Крок 1 2 3 4 
3 л  

 
 

0   

5 л 0 
 
 

   

 

Рис. 54 

Вправа 2. 

Маємо посудини ємністю 12 л, 9 л і 5 л. Перша з них заповнена 

речовиною, а дві інших - порожні. Скільки літрів можна відлити з першої 

посудини, користуючись другою й третьою? Відлийте 6 л речовини. 

Відповідь: схема-таблиця (рис 55). 

 

Крок  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12 л 12 3 3 8 0 0 5 5 10 10 1 1 
9 л 0 9 4 4 8 7 7 2 2 0 9 6 
5 л 0 0 5 0 4 5 0 5 0 2 2 5 

 

Рис. 55 
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Якщо ми збільшуємо кількість рідини, то моделювання задач стає ще 

цікавішим, бо використовується більше частин головоломки, які потрібно 

замінювати рівновеликими частинами. Спочатку в зошиті учні заповнюють 

схему-таблицю (рис. 55), а потім викладають на столі всі кроки. Якщо за 

одиницю вимірювання обрати найменшу частину (найменший трикутник,  

16 частина від великого квадрату), то всього таких частин 12*16 = 192. 

 

Вправа 3. 

Розділіть порівну між двома родинами 12 л квасу, що знаходиться в  

12-літровому барилі, скориставшись для цього порожніми 8-літровим відром і 

трилітровою каструлею. 

Відповідь: задіяно 60 рівновеликих частин головоломки (рис. 56). Чим 

більшу кількість рідини пропонується використовувати, тим у більші групи 

потрібно об'єднувати учнів.  

 

Крок  1 2 3 4 5 
12 л  

 
 
 
 

 9   

8 л 0 0   
 
 
 

6 

3 л 0  
 
 

0  0 

 

Рис. 56 

 

 

 

 

  
  

   

  
  

  

  

  



41 
 

3.1 . Задачі на зважування. 

Це цікаві і корисні задачі на уроках математики, бо сприяють 

продуктивній командній роботі. Щоб розв’язати таку задачу, учень уявляє 

відповідну ситуацію та аналізує всі можливі варіанти. У задачах на зважування 

часто йде мова про терези без гир. Використовуючи частини головоломки, 

можна незвично порівнювати предмети (важчий, легший, однакові), але, 

звичайно, не можна виміряти точну їх вагу.  

 

Вправа 1. 

Серед трьох  монет одна фальшива (легша від двох інших). За допомогою 

одного зважування на терезах без гир виділити фальшиву монету. 

Відповідь: серед семи частин головоломки учні обирають три однакові 

частини головоломки в якості монет (рівновеликі, переконатися зважуванням). 

Потім вчитель змінює вагу однієї з них. Першу монету-фігурку учні кладуть на 

одну шальку терезів,  а другу – на іншу шальку. Якщо вони врівноважаться, 

то третя фігура-монета – фальшива. Якщо не врівноважаться, то фальшива 

монета-фігура серед них. 

 

Вправа 2. 

Є 5 монет, серед яких одна фальшива. Маса справжньої монети ** г. Як за 

допомогою двох зважувань на терезах можна визначити фальшиву монету, 

маючи одну гирю масою ** г?  

Відповідь: шляхом зважування обрати зручну фігуру. Установити масу 

однієї монети-фігурки з використанням терезів. Потім вчитель змінює вагу 

однієї з фігурок. Учні позначають монети №1, №2, №3, №4 і №5; кладуть 

монети №1 і №2 на одну шальку, а монету №3 з гиркою – на другу. Якщо 

шальки врівноважені, то фальшива знаходиться серед відкладених (№4 або 

№5).  За друге зважування на одну шальку покладемо монету №4, а на другу – 

гирю. Якщо терези врівноважені, то фальшивою є монета №5; якщо не 

врівноважені, то фальшивою є монета №4. 
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Вправа 3. 

На одній шальці терезів лежить цеглина, а на другій – половина такої 

самої цеглини та ще дві гирі: 1 кг і 500 г (можна іншу вагу). Терези 

врівноважені. Знайди масу цеглини.  

Використовуючи частини головоломки «Танграм» змоделювати 

ситуацію. Результати експерименту застосувати до даної задачі. 

Відповідь: Якщо з обох шальок терезів зняти по половині цеглини, вони 

залишаться зрівноваженими. Тоді гирі 1 кг і 500 г врівноважують другу 

половину цеглини. Отже, вся цеглина важить в 2 рази більше, тобто 3 кг. 

Моделювання ситуації з частинами головоломки (рис. 57) 

 

 

 

 

                                                                                   + гирі 1 кг і 500 г 

 

 

Рис. 57 

 

Вправа 4. 

У пакеті 9 кг крупів. За допомогою терезів з гирями 50 г і 200 г треба 

розкласти ці крупи у два пакети: в один – 2 кг, в другий – 5 кг. Спробуйте це 

зробити за три зважування. Знайдіть два способи розв’язання цієї задачі. 

Змоделювати ситуацію з використанням фігурок «Танграм». 

Відповідь: 250 г складають ¼ частину від 1 кг. Тоді серед частин танграму 

обираємо відповідні частини (рис. 58).  

 

                         –  це 1 кг. 

                                                                       – це гиря 250 г 

Рис. 58 
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Беремо частини, що відповідають 9 зеленим трикутникам. 

Відважимо 2 кг: 

- перше зважування: розділимо фігури головоломки порівну на терези (9 кг 

у два пакети по 4500 г, розваживши крупу порівну на обох шальках 

терезів) – один замінюємо двома частинами; 

- друге зважування: фігури на одній з чаш терезів знову розділимо навпіл 

(один із пакетів розважимо пополам в два пакети по 2250 г у кожному); 

- третє зважування: із пакета масою 2250 г відсиплемо 250 г, зваживши їх за 

допомогою гир. У пакеті залишиться 2 кг крупи. 

Аналогічно проводимо моделювання з головоломкою для 5 кг. 

Відважимо 5 кг:   

- перше зважування – 4500 г і 4500 г;  

- друге зважування: відважимо 250 г з одного пакета та всипимо їх в другий, 

одержимо 4250 г і 4750 г; 

- третє зважування – із пакета масою 4250 г відважимо 250 г і знову 

висиплемо в інший пакет, у ньому одержимо 5 кг крупи. 
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3.2 Задачі на перекладання. 

Ще один тип задач, які дозволяють оволодіти навичками аналізу та 

порівняння, оцінювати ті чи інші явища, ситуації – задачі на перекладання. 

Задачі цього типу зводяться до одержання визначеної кількості рівних за 

кількістю та масою об’єктів. 

 

Вправа 1. 

У трьох купках лежать 22, 14 і 12 горіхів. За допомогою трьох 

перекладань зрівняйте кількість горіхів у купках. Чи можливо використовуючи 

частини танграму зрівняти кількість горіхів у купках? Яку геометричну фігуру 

отримаємо ? Рівні чи рівновеликі? 

Відповідь: оскільки горіхів всього 48, то в кожній купці повинно 

опинитися по 16. Потрібно використати три головоломки, бо кожну з них 

можна поділити на 16 рівних частин. Перекладати з однієї купки в іншу можна 

стільки горіхів, скільки їх є в купці в яку перекладають. Схематично 

перекладання можна показати так: (22,14,12) – (8,28,12) – (8,16,24) – (16,16,16).  

 

Вправа 2. 

Батько мав трьох синів. Заповів, щоб після його смерті стадо верблюдів, 

які належали йому, поділити між синами. Старшому – половину всіх 

верблюдів, середньому – третину, а молодшому – дев’яту частину всіх 

верблюдів. Батько помер і залишив 17 верблюдів. Сини почали ділити 

верблюдів за заповітом, але виявилось, що число 17 не ділиться ні на 2, ні на 3, 

ні на 9. Як бути? З цим питанням вони звернулися до мудреця. Він приїхав до 

них на власному верблюді і зробив розподіл згідно з заповітом. Як йому це 

вдалося? Скільки верблюдів отримав кожен син? Чи можна це змоделювати, 

використовуючи головоломку?  

Відповідь: Мудрець пішов на хитрість. Він додав до стада свого 

верблюда, тоді їх стало 18.  9+6+2=17 верблюдів. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ З TANGRAM 

 

Геометрія – одна з найдавніших наук, яка є важливою частиною 

математики. Багато досліджень показали, що при вивченні цієї науки у 

школярів спостерігаються проблеми з абстрактним мисленням. Коли 

формулюється для них геометрична задача, вони часто не розуміють її суть. У 

старшокласників до проблеми з уявою додаються труднощі розуміння 

математичних формул для визначення об’єму та площі поверхні розверстки 

просторових фігур. Усунути ці проблеми може допомогти постійна робота з 

головоломкою «Танграм» на уроці в напрямку порівняння, накладання, 

дослідження, вимірювання елементів фігур.  

З історичної точки зору, геометрія є дуже давнім вченням. Так, її 

використовували стародавні вавілоняни при визначенні периметрів та площ 

простіших фігур (прямокутників, трапецій та ін.). Розвинена вона була  в 

Стародавньому Єгипті. Зазначимо, що знамените число π  (його приблизне 

значення), без якого неможливо визначити параметри кола, було відомо 

єгипетським жерцям. 

Розрізнені знання про властивості плоских і об’ємних тіл були зібрані в 

єдину науку тільки за часів Античної Греції завдяки діяльності її філософів. 

Найважливішою працею, на якій ґрунтуються сучасні геометричні навчання, є 

«Елементи» Евкліда, які були їм складені приблизно в 300 році до нашої ери. 

Близько 2000 років цей трактат був основою для кожного вченого, який 

займався дослідженням просторових властивостей тіл. 

У XVIII столітті французький математик і філософ Рене Декарт заклав 

основи так званої аналітичної науки геометрії, яка описувала за допомогою 

чисельних функцій будь-який просторовий елемент (пряму, площину і так 

далі). З цього часу починають з’являтися інші гілки в геометрії, причиною 

існування яких є п’ятий постулат в «Елементах» Евкліда. Евклідова геометрія 

становить основу будь-якого сучасного шкільного курсу.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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3.1. Танграм і площі поверхонь. 

Вправа 1. 

Засіяли поле, що відповідає частині головоломки (рис. 59). Яку частину поля 

було засіяно? Яка площа поля, якщо було засіяно 25 га ?  

Створити обернену задачу. 

        

 

 

 

 

 

Рис. 59 

Відповідь: 1
2
; 50 га. 

 

Вправа 2. 

Батько, у якого було 4 сини, мав квадратне поле. Частину поля він 

залишив собі (рис. 60). Решту поля він обіцяв віддати синам, якщо ті зуміють 

розділити між собою землю на рівні за площею й однакові за формою частини. 

Чи вдасться синам виконати всі умови батька, якщо в якості поля 

використовувати головоломку «Танграм»? 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 60 
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Вправа 3.  

Створити танграм з різних аркушів паперу (рис. 61). Оцінити витрати 

матеріалу.  

 

 

 

 

 

Рис. 61 

Вправа 4.  

Використовуючи складові головоломки «Танграм», викласти різні 

многокутники (квадрати, трикутники, паралелограми, трапеції), поступово 

збільшуючи кількість танів у фігурах (рис. 62). Які ці многокутники ? 

Знайти периметри та площі цих фігур, порівняй їх. 

 

                                

                     

 

Рис. 62 

 

Вправа 5. 

Пояснити розподіл трикутників за групами (рис. 63). Довести. Чи 

можливі ще варіанти розподілу ? 

 

 

                                                                                

  

Рис. 63 
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3.2. Танграм і подібні трикутники (висота дерева на місцевості). 

Вправа 6. 

За допомогою дзеркала визначили на місцевості висоту дерева (рис. 64). 

Використовуючи частини головоломки пояснити цей факт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 64 

Відповідь.  

На деякій відстані від дерева, що вимірюється, на рівній землі у точці С 

кладуть горизонтально дзеркальце (рис. 64) і відходять від нього назад у таку 

точку D, стоячи в якій спостерігач бачить у дзеркалі верхівку А дерева. Тоді 

дерево (АВ) у стільки разів вище від зросту спостерігача (ЕD), у скільки разів 

відстань ВС від дзеркала до дерева більша за відстань СD від дзеркала до 

спостерігача. Модель з використанням головоломки (рис. 65). Синій і 

блакитний трикутники є подібними, а блакитний і помаранчевий – рівними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 65 
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3.3. Доведення теорем. 

Вправа 7. 

Поділити схему класичного Танграму на 16 рівних частин (рис. 66). 

Довести поділ. Скласти танграм з 16 частин. Довести властивості площі.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 66 

 

Вправа 8. 

 Використовуючи частини головоломки, довести теорему «Про суму кутів 

трикутника» 

Відповідь: для доведення використати 4 трикутники. 

 

Вправа 9. 

Довести теорему Піфагора, використовуючи частини головоломки. 

Відповідь: рис. 67 

 

 

 

 
 

Рис. 67 
Почувши ім'я Піфагора, ми відразу пригадуємо знамениту теорему: 

«Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи». А втім, якщо Піфагор 

справді був у Вавилоні, він міг довідатися про те, що шумеро-вавилонські 
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математики знали і використовували під час розв'язування задач теорему, 

названу пізніше його ім'ям, десь за 1500 років до народження Піфагора.  

 

Вправа 10. 

 Використовуючи головоломку, викладіть схему-малюнок (рис. 68). Що це 

на схемі? Чи всі малюнки можна викласти? Якщо ні, то чому? Якої ….  не 

продемонстровано? Доповніть малюнок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              а.                               б.                                             в. 

Рис. 68 

Відповідь: це ознаки рівності трикутників; малюнок б) неможливо викласти, 

використовуючи головоломку, бо немає жодного правильного трикутника 

серед танів; на схемі відсутня ІІ ознака рівності трикутників. 

 

Вправа 11. 

 Складіть чарівний квадрат з головоломки. Відкладіть стільки частин, щоб 

розміри нового квадрату буди зменшені вдвічі. На скільки ще складань 

вистачить «Чарівного квадрату» ? 

Відповідь: Оскільки усі розміри зменшені вдвічі, то його площа 

зменшилась у чотири рази (другий квадрат складається з восьмої і двох 

шістнадцятих частин великого квадрату). Після трьох складань квадрат втрачає 

три чверті своєї площі. Отже вистачить ще на одне складання.  
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3.4. Танграм і оригамі. 

Оригамі (оріґамі, яп. 折 り 紙  орі – «складати», камі – «папір», тобто 

«складений папір») – мистецтво складання паперу. Метою цього мистецтва є 

створення витворів шляхом використання схеми геометричних згинів і складок. 

Термін оригамі відноситься до всіх типів складання паперу, а не 

тільки японських зразків. 

В оригамі використовуються небагато різних згинів, але вони можуть 

бути скомбіновані багатьма способами й утворювати дуже складні фігури. 

Зазвичай фігури оригамі складають без розрізів з квадратного аркуша, сторони 

якого можуть бути різних кольорів. Усупереч найпоширенішій версії, у 

традиційному японському оригамі, що сягає ери Едо (1603–1867), цих правил 

суворо не дотримувались і в багатьох випадках аркуші розрізали (кіригамі 切) 

або фігури складали не з квадратного аркуша, а з прямокутного, круглого, 

трикутного тощо. 

Хоча, щодо походження оригамі є деякі розбіжності, але напевно можна 

сказати, що розвинулось оригамі саме в Японії. Спочатку це була забавка 

переважно для дітей, доки Йосідзава Акіра не додав нові технології, такі 

як мокре складання та система зображення отримання фігур, що отримала 

назву система Йосідзави-Рендлета. З 1960-х мистецтво оригамі почало активно 

поширюватись у всьому світі, з'явилися такі напрями, як модульне оригамі, 

кірикомі, чисте оригамі. 

Практика навчання оригамі торкаються деяких областей математики. 

Наприклад, проблема плаского згину (чи можливо зразок складки зігнути у 

двовимірну модель) була об'єктом серйозного математичного дослідження. 

 Пропонуємо цікаве поєднання головоломки «Танграм» і технічного 

оригамі у напрямку економічного складання аркушу паперу, яке має практичне 

застосування в різних галузях.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1603
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Вправа 1. Згин мапи Міури. 

Використовуючи головоломку, скласти геометричну фігуру (рис. 69). 

Використовуючи масштаб 1:4, вирізати подібну фігуру з аркушу паперу 

формату А4. 

 

 

 

 

 

Рис. 69 

 Діючи за алгоритмом-схемою (рис. 70), зігнути даний лист паперу. 

1)                                                  2) 

 

                                                                   3) 

 

 

             4)                                                   5)    

 

 

 

            6)                                                    7) 

 

 

 

            8)                                                    9)           

 

 

 

Рис. 70 

Практичне застосування даного згину. 
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Згин мапи Міури (яп. ミ ウ ラ 折 り Miura-ori) – твердий згин, що 

використовується для розгортання масивів сонячних батарей (1970 рік) для 

космічних супутників. Його винахідником був японський астрофізик Коріо 

Міура. При відкритті запропонований дискообразний масив (рис. 71) має 

діаметр 25 метрів (82 фути), але в складеному вигляді оригамі він складає лише 

2,7 метри (8,8 футів). Згин є прикладом практичного використання твердого 

оригамі та ілюструє проблему твердого оріґамі, коли папір та згини 

замінюються відповідно твердою поверхнею і стрижнями. Через свою зручність 

та легкість розгортання і складання, відсутність багаторівневих згинів, які 

знімають навантаження на папір, зараз згин мапи Міури використовується і при 

виготовленні туристичних карт, особливо для альпіністів тощо. Цей метод 

використовують не тільки вчені, але й  дизайнери при створенні декору стін, 

шпалер або світильників. 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Рис. 71 

Застосування згину мапи Міури -  Графен Киригами 

Це згинаєма одновуглицева решітка – згинаєма електроника (рис. 72). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
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Рис. 72 

Графен – це  гексагональна решітка з атомів вуглецю, розташована у 

вигляді одноатомного слою. Це у 200 разів міцніше сталі, але також дуже 

крихке. Графен проводить електричний струм, тому його використовують у 

виробництві напівпровідників, елементів  акумуляторних батарей. У 

майбутньому аркуші графену Киригами товщиною в один атом можно 

використовувати для створення невеликих структур, таких як мікро-пружини і 

шарніри, які будуть одночасно пружними і гнучкими. Це вже нанотехнології. 

 

Вправа 2. Серветка Маргуліса 

 Як збільшити периметри прямокутного аркуша паперу за допомогою 

складання прямокутника в деяку фігуру? При цьому різати чи рвати папір не 

можна.  

Відповідь:  

Опублікована задача вперше в 1956 році математиком В.І. Арнольдом. 

Повністю задачу розв'язав Олексій Тарасов, тому рішення має назву «гребінець 

Тарасова». Проводимо стереометричний експеримент. Квадратний аркуш 

розбиваємо на рівні клітинки і розфарбовуємо у шаховому порядку двома 

кольорами. В кожній клітинці креслимо із центру по 16 променів. В центрі 

кожної клітинки намалювати зірочки одного кольору. Перегнути папір по 

діагоналі і зробити з нього прямокутник, а потім трикутник (різнокольорові 

поверхні потрапляють в різні частини). Починаємо згинати фігуру так, щоб сині 

і червоні (для прикладу) поверхні були випуклими й «дивились» назовні. 
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Загальний математичний алгоритм можна переглянути по відео за посиланням  

https://is.gd/rgQin1 чи QR-кодом (рис. 73) 

 

 

 
 
 
 

Рис. 73 
 
Вправа 3. Вирізаємо многокутник одним розрізом. 

 Використовуючи схеми (рис. 74), скласти зображення птахів. Чи можливо 

застосувати теорему оригамі про вирізання многокутника на прикладі лебедя?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74 

https://is.gd/rgQin1
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Теорема оригамі про вирізання многокутника фактично стверджує, що 

завжди можна створити патерн, з якого можна отримати задану фігуру, 

розрізанням лише по одній лінії. Для цього існують різні методи.  

Патерном в оригамі називають набір ліній і відрізків, що вказують на те, 

як згортати папір з кресленнями, щоб отримати задану форму. Слід звернути 

увагу, в якому напрямку рухається папір, при згині – лінія згину наближається 

до нас, чи навпаки віддаляється. Кажемо, що складка має назву гора, якщо лінія 

перегину наближається, і долина, якщо віддаляється. 

Приклад патерну для многокутника у вигляді лебедя (рис. 75). Лінії 

«долина» позначені пунктирною лінією, лінії «гора» – штрих пунктирною. За 

усіма наміченими лініями проходить згин таким чином, щоб отримати одну 

лінію. За цією лінією робиться розріз. Обидві частини розгортаються. З аркушу 

паперу вирізаний лебідь, і отвір у аркуші лише у формі лебедя. Залишок 

аркушу цілий. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 75 

Доведення теореми у випадку трикутника. Нехай потрібно отримати 

патерн для вирізання по одній прямій заданого трикутника. 

Проведемо бісектриси та із точки їх перетину опустимо перпендикуляри на 

сторони трикутника. По цим прямим і будемо складати аркуш паперу. Усі 

сторони трикутника опиняються на одній прямій. Уздовж неї відбувається 

прямолінійний розріз. Таким чином буде отримано у відрізаній частині 

шуканий трикутник, а на аркуші, з якого вирізали, буде відповідний отвір у 

вигляді заданого трикутника. 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0
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РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВНІ ЛІНІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Математична грамотність – це здатність людини формулювати, 

застосовувати й інтерпретувати математику в різноманітних контекстах. Вона 

включає математичні міркування й застосування математичних понять, 

процедур, фактів та інструментів для опису, пояснення й прогнозування явищ. 

Вона допомагає зрозуміти роль математики у світі, робити аргументовані 

умовиводи й приймати рішення, необхідні людям як творчим, активним і 

мислячим громадянам. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-

предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на 

досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові 

компетентності. 

Використовуючи головоломку, можна цікаво реалізувати наскрізні 

змістовні лінії: екологічна безпека та сталий розвиток, громадянська 

відповідальність, здоров’я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність. 

Поєднання головоломки та завдань міжнародного проекту PISA – 

перегляд змісту навчання математики в напрямку інтеграції й практичної 

спрямованості викладання. Математична компетентність визначається таким 

чином, що акцентує увагу на здатності учнів формулювати, застосовувати й 

інтерпретувати математику в різних контекстах, а не на математичних знаннях і 

вміннях низького рівня. 
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4.1. Нестандартний урок – математичний коворкінг. 

Тема: Додавання та віднімання раціональних чисел. 

Мета: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів щодо додавання 

та віднімання раціональних чисел; розвивати в учнів критичне мислення, 

уміння вирішувати проблему та працювати в команді, пізнавальний інтерес, 

логічне мислення, пам'ять, уяву, увагу, комунікативні здібності, виховувати в 

учнів культуру математичної мови, культуру математичних записів, позитивне 

ставлення до навчання, упевненість у своїх силах.  

Тип уроку:  узагальнення та систематизація знань. 

Форма уроку: математичний коворкінг. 

Інновації: педагогіка партнерства, авторська технологія «Сім пласких фігур», 

критичне мислення, проблемне навчання, медіатехнології. 

Обладнання, сервіси: головоломка «Танграм», сайт Learningapps, програма 

дінамічної математики Geogebra; авторські сайти-навігатори (Сайти Google); 

віртуальна дошка Linoit; інтерактивна дошка, гаджети.  

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Коворкінг SMART-PROSTIR «Незвіданий простір математичних 

можливостей». У нашому математичному офісі ми будемо обмінюватися 

знаннями та ідеями. Наша співпраця базується на довірі та поділі спільних 

цілей та цінностей. 

Вправа-коментар «Іконка до уроку». 

Посилання на Google Малюнок https://is.gd/MTWLJP, QR-код (рис. 76).  

  

 

                                      

 

 

 

Рис. 76 

https://is.gd/MTWLJP
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ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.   

Рецепт успішного уроку «Інтелект-куля»  (з’ясування з учнями теми та мети):  

 Google Малюнок за посиланням https://is.gd/yTN02M чи QR-кодом (рис. 

77) 

 

 

 

                                    

Рис. 77 

Повідомлення теми та мети: 

- Візьмемо посудину (кулю) величиною у 45 хвилин…  

- Наповнимо її по вінця математичним змістом ....  

Анограми: ТИПРОЛЕНІЖ, ІНЬЛАНОІЦАР, ДУМОЛЬ, НМІЄІДВ, К… П… 

- Додамо родзинки: інструментарій …., власні …, сервіси …  

- Розбавимо це … зв’язками...  

- Приправимо впевненістю у здібності та можливості ...  

- Незабудемо кинути пригорщу посмішок та бадьорого настрою.  

- А потім довгенько все це переваримо у власній голові. Якщо пахощі від 

такої страви приємно залоскочуть вам серце і ви відчуєте невпинне 

бажання пригостити учнів такою смакотою (поділитися знаннями), то 

швидше …! Смачного! 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

З якими новими числами ми познайомилися в 6 класі? Викласти 

зображення (рис. 78), використовуючи головоломку.  

 

 

 

 

 

Рис. 78 

https://is.gd/yTN02M


60 
 

Продемонструвати множини на діаграмі Ейлера-Венна з використанням 

головоломки «Танграм» (рис. 79) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 79 

 Історичний ракурс (випереджальні повідомлення учнів, міні-проект). 

Віртуальна дошка Linoit за посиланням https://is.gd/8Z5aJc  чи QR-кодом (рис. 

80). 

 

 

                                       

Рис. 80 

Додатні та від'ємні числа були відомі китайським вченим приблизно ІІ ст. 

до н.е. Додатні кількості в китайській математиці назвали «чен», від’ємні – 

«фу»; їх зображали різними кольорами: «чен» – червоним, «фу» – чорним. 

Такий спосіб зображення використовувався в Китаї до середини XIII ст., поки 

Лі Є не запропонував зручніше позначення від’ємних чисел – цифри, що 

зображали від’ємні числа, перекреслювали рискою навскіс справа наліво. 

У V-VI ст. від’ємні числа поширюються в індійській математиці. В Індії 

від’ємні числа систематично застосовували і тлумачили в основному так само, 

як це ми робимо тепер. Уже в творі Брамагупти «Перегляд системи Брами»  

(628 р.) ми читаємо деякі правила дій для від’ємних чисел: 

«Сума майнатаі майна і є майно» 

«Сума двох боргів є борг» 

«Сума майна і боргу дорівнює їх різниці» 

https://is.gd/8Z5aJc
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«Сума майна й такого самого боргу дорівнює нулю». 

Проте, як індійські вчені відкрили від’ємні числа, достовірно ми нічого не 

знаємо. 

Довгий час від’ємні числа дуже рідко застосовували, вважаючи їх 

«хибними». У XIII-XVI ст. європейці розглядали їх лише в окремих випадках. З 

відкриттям кубічних рівнянь, від’ємні числа поступово знаходять місце в 

алгебрі.  

Уперше про них згадує видатний італійський математик 13 століття 

Леонардо Пізанський, відомий під прізвиськом Фібоначчі. У своїй видатній 

«Книзі абака» розмістив всі арифметичні та алгебричні відомості того часу, 

викладені з винятковою глибиною і повнотою; описав послідовність, названу 

його іменем – послідовність Фібоначчі. 

Я. Відман (1460) – німецький математик увів сучасні позначення 

додатних і від'ємних чисел з допомогою знаків «+» і «-». 

У 1629 році французький математик А. Жірар увів їх сучасну 

інтерпретацію.  

Рене Декарт (1596-1650) – французький фізіолог, філософ, фізик і 

математик. У 1628 році переїжджає до Голландії, де написав більшу частину 

своїх праць. Увів координатну площину, яка названа в його честь. З того часу 

від'ємні числа почали широко використовуватися.  

Йоганн Карл Фрідріх Гаус (1777-1855): «Від'ємні числа принципово мають 

ті ж права, що і додатні, а те, що вони застосовні не до всіх речей, нічого не 

означає, тому що дроби теж застосовні не до всіх речей (наприклад, 

незастосовні при рахунку людей)». 

ІІ. Узагальнення та систематизація знань  

Поєднання теоретичного та практичного аспектів 

Вправа «Я фермер» (використання правил дій для від’ємних чисел індійських 

математиків) 

Приклад 1. 
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Нехай у січні фермер взяв безвідсотковий кредит у розмірі 10 тис. грн., а 

у лютому ще 5 тис. грн. Оскільки кредит є боргами, то будемо позначати 

від’ємними числами. Тоді суму кредитів у тисячі гривень запишемо…  

(-10 + (-5) = -15).  

Приклад 2 

Якщо у серпні фермер взяв кредит 7 тис. грн., а на початку наступного 

місяця повернув банку 4 тис. грн., то його борг перед банком становить 3 тис. 

грн. Розрахунок фермера з банком можна записати … (-7 + 4 = -3). 

Приклад 3 

Якщо фермер у серпні взяв кредит 5 тис. грн., а у вересні повернув 6 тис. 

грн., то фермер не лише покрив би борг, а й залишив на своєму рахунку 1 тис. 

грн. Розрахунок фермера з банком можна записати … (-5 + 6 = -1). 

Гра «Ти мені – я тобі»  

Робота в парах учень-учитель, інструмент з використанням головоломки 

«Танграм»: учитель обирає жовтий квадрат і пропонує учню слово «форма» або 

«розмір», а потім починає речення, яке учень має закінчити (рис. 81) І навпаки. 

               Учитель            учень (форма)       або           учень (розмір) 

 

 

Рис. 81 

Гра «Заповни пусті місця» 

- Щоб додати два числа з однаковими знаками, треба знайти і додати …  

доданків; перед отриманим результатом поставити … знак.  

- Щоб додати два числа з різними знаками, треба знайти … доданків, від 

більшого … відняти … модуль; перед отриманим результатом поставити 

… доданка з … модулем. 

- Щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного додати …, 

протилежне … 

- Якщо різниця а – b є додатною, то … 

- Якщо а < b, то різниця а – b … 
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Вправа «Координатна пряма» 

Завдання.  

Визначити координати точок (рис. 82). Назвати точки, що мають від’ємні 

координати. Яких точок більше: з від’ємними чи додатними координатами?  

Яке найбільше і яке найменше число позначене на координатній прямій (рис. 

83)? 

https://www.geogebra.org/m/qbvagmfr  

 

 

 

 

Рис. 82 

        https://learningapps.org/display?v=piqnqyr3316  

 

 

 

 

Рис. 83 

Вправа «Додавання та віднімання» 

Відтворити числові рівності, використовуючи тани по кольорам у 

головоломці (рис. 84)   

 

 

 

Рис. 84 

Ч + (-З) = 0 

С + П = З 

Ч і З – Ж і П = К, С і Ф 

Ж + Ф = Ф + Ж 

(Ж + С) + К = … + (… + …) 

https://www.geogebra.org/m/qbvagmfr
https://learningapps.org/display?v=piqnqyr3316
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Завдання.  

Перетворити схеми (рис. 85) на числові рівності (зробити записи в 

зошиті), назвати властивості додавання та компоненти арифметичних дій 

(робота в малих групах, частина учнів працюють з фігурами, а частина з 

кольорами, вільний вибір) 

 

 

                             1.                    + (-         ) = 0   

    

                             Сума двох … чисел дорівнює … 

                              

                             2.                   +            =                  

                

                                           (…  доданок  ...) 

 

                             3.                 -                        =                         

 

                                                   (…  …  різниця) 

 

                              4.                +        =        +           

 

                                          (…  властивість  …) 

 

                              5.      (           +              ) +             =            +  (             +         )   

 

                                                       (…   …   додавання)  

 

       Посилання для девайсів  https://is.gd/Ujh7Oj   

 

Рис. 85 

https://is.gd/Ujh7Oj
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Вправа «Знайди помилку» (індивідуальна робота, пропущені символи) 

14,7 – 4,7 = 10 

-147 + 4,7 = -10 

-5,8 – 2 =  78 

305 – 1,04 =  4,09 

 

Вправа «Знак результату» 

Завдання. Не виконуючи обчислень, eстановити знак результату (робота в 

парах, онлайн сервіс LearningApps (рис. 86). Яких чисел більше ? Виписати 

вираз з найбільший результатом і обчислити його? 

https://is.gd/GbeuQd  

 

 

 

 

Рис. 86 

 

Вправа «Заміни зірочку числом» 

Завдання. Замість зірочок запишіть такі числа, щоб отримати правильні 

розв’язки. 

 

     - *  +  *  =           · 10 

 

            * + (-*) = 12,5 

            * - (-*) = 0  

Вправа. Відтворити числовий вираз і обчислити зручним способом. 

 

1)  16 – 9,125 + 0 – 5 + 12,          = 

 

2)  6 – 3,          + 2,25 – 6 +12 =  

https://is.gd/GbeuQd
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Вправа. Відтворити числову рівність (рис. 87) 

 

          (           -                    ) ·  …  =  - 125 

 

Рис. 87 

Фізкультхвилинка «Танграм – сигнальна картка» 

Вправа з кнізеології з головоломкою. 

Гра «Так-ні»  

1. Число – 9 натуральне число. 

2. Число π – раціональне. 

3. Число – 9 більше нуля.   

4. Сума протилежних чисел дорівнює нулю.  

5. Сума взаємно обернених чисел дорівнює 1.  

6. Модуль числа 5 дорівнює -5  

7. Сума від’ємних чисел завжди від’ємна. 

8. Множина натуральних чисел більша за множину раціональних. 

 

9. Число – 0,625 протилежне до             . 

 

10. Зима – найкраща пора року. 

 

Вправа. Спростіть вираз: 

-16 + a + 33 + b – а =  

 

Вправа. Складіть і розв’яжіть рівняння: 

 

1) |  3·       | + | х| = 3,5                      2)  |х| - 0,4 = -0,29 
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Вправа. У касі магазину було 3200 грн., що відповідає всій головоломці 

«Танграм». Упродовж години касир кілька разів віддавав і приймав гроші, 

роблячи записи (рис. 88): 

 

-           грн;  -        грн.;                 грн.;             грн.  

 

Рис. 88 

Відтворити числовий вираз і з’ясувати скільки грошей було в касі через 

годину ? 

 

Вправа «Магічний квадрат» (рис. 89) 

 

 8  -14 

2  -8 -4 

-6 -2   

4  -18  

 

Рис. 89 

 

ІІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання. 
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4.2. Завдання PIZA з TANGRAM 

Міжнародне дослідження PISA перевіряє, наскільки учні можуть 

використовувати в житті знання, уміння і навички, здобуті в школі, а технологія 

«Сім пласких фігур» – практичний інструментарій в освітньому процесі для 

реалізації наскрізних освітніх ліній. 

Важливо – вибірку формує не Україна, а зовнішня міжнародна агенція 

Westat. Участь беруть 15-річні учні, бо в більшості країн саме в цей час 

закінчується здобуття обов’язкової освіти. 

Порівняно з середніми значеннями навчальних досягнень учнів у країнах 

ОЕСР (які мають високі стандарти освіти та інших галузей), Україна отримала 

гірші результати в усіх трьох галузях за результатами 2018 року. 
Середній бал в України з математики – 453 бали (у країни-лідера – 591). 

Різниця між показниками успішності України й середніми значеннями по 

країнах ОЕСР – 39 балів. Вищий рейтинг з математики – 41, нижчий – 46. 
Понад третина школярів не досягнули базового рівня у знаннях математики (у 

країнах OECD – 24%). Учні легко розв’язують задачі, для яких треба 

застосовувати елементарні алгоритми, формули або процедури; вони здатні 

розв’язувати задачі з цілими числами, відповісти на запитання щодо відомих 

контекстів, ідентифікувати очевидну інформацію й виконати типові процедури 

відповідно до чітких інструкцій. Проблемними є завдання, в яких потрібно 

створювати прості моделі й використовувати прості стратегії розв’язування, 

аргументувати свої дії, використовувати процентні співвідношення й оперувати 

дробами та десятковими числами. Також складно даються завдання, в яких 

потрібно працювати з чітко описаними моделями складних конкретних 

ситуацій; завдання, в яких можуть бути обмеження або для виконання яких 

треба зробити припущення. Лише 5% учнів виконали завдання, де потрібно 

розробити моделі складних ситуацій та працювати з ними, використовувати 

символічні представлення ситуацій, концептуалізувати, узагальнювати й 

використовувати інформацію на основі власних досліджень у нових ситуаціях. 
Сім пласких фігур головоломки дозволяють вирішити ці проблеми.  
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Вправа 1. Ветрильні кораблі. 

Завдання1.  

Використовуючи головоломку викласти об’єкт (рис. 90). Який з варіантів 

більше всього схожий на вантажний корабель? Перенесіть один з танів, щоб 

об’єкт більш точно нагадував такий корабель. Скільки товарів у світі 

перевозять морським шляхом ? Яке паливо вони використовують? Як зменшити 

витрату дизельного палива та його вплив на довкілля? 

 

 

 

 

 

 

Рис. 90 

Відповідь: Дев'яносто п'ять відсотків товарів у світі перевозять морським 

шляхом приблизно 50 000 танкерів, вантажних кораблів і контейнеровозів. 

Більшість цих кораблів використовують дизельне паливо. Інженери планують 

розробити підтримку кораблів, використовуючи силу вітру. Їх пропозиція 

полягає в прикріпленні до кораблів кайтів (вітрил) і використанні сили вітру, 

щоб зменшити витрату дизельного палива і його вплив на довкілля. 

 

Завдання 2.  

Прикріпіть кайт до свого викладеного корабля (рис. 91) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 91 
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Завдання 3.  

Чому приблизно має дорівнювати довжина канату кайта, щоб він тягнув 

корабель під кутом в 45° і знаходився на висоті 150 метрів по вертикалі, як 

показано на малюнку (рис. 92)?  

 

 
 

 

 

 

Рис. 92 

Відповідь: застосувавши теорему Піфагора для обчислення довжини 

гіпотенузи, а також властивості прямокутного рівнобедреного трикутника, 

маємо наближене значення 212 м.  

 Поради вчителю.  

 У завданні №3 можна запропонувати учнів самостійно змоделювати 

ситуацію, позначити відомі елементи трикутника. 

 

Завдання 4.  

Витрати дизельного палива за рік без використання кайта: приблизно 3 500 000 

літрів. Із-за високої вартості дизельного палива (0,42 грошової одиниці за літр) 

господарі корабля думають про те, щоб забезпечити свій корабель кайтом. 

Підраховано, що аналогічний кайт дає можливість зменшити витрату 

дизельного палива на 20%. Вартість установки на «Новій хвилі» кайта складає 2 

500 000 грошових одиниць. Через скільки приблизно років економія на 

дизельному паливі покриє вартість установки кайта? Приведіть обчислення, що 

підтверджують вашу відповідь.  

Відповідь: 8,5 (років) або від 8 до 9 років покриється вартість установки кайту. 

Тобто 2500000 : (3500000 - 3500000 · 0,2) · 0,42 =  8,5 (р).  
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Вправа 2. Гараж. 

 Використовуючи головоломку, складіть будинок і проведіть аналогію зі 

звичайним гаражем (рис. 93). Який тан потрібно перемістити, щоб зображення 

було точним? 

 

 

 

 

 

 

Рис. 93 

 На двох наведених нижче планах подані розміри (у метрах) гаража (рис. 

94). Креслення наведене без збереження масштабу. Дах складається з двох 

ідентичних прямокутних секцій. Яка загальна площа даху? Запишіть 

розв’язання. Нанесіть ці розміри на створений будинок з частин головоломки. 

Поясніть свій розподіл розмірів. Площі чого ще у гаражі можна знайти? 

Витрати яких матеріалів можна підрахувати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 94 

Відповідь: використовуючи теорему Піфагора та формулу обчислення площі 

прямокутника, маємо значення від 31 до 33 см. Можна знайти площі вікна, 

дверей, вирахувати кількість цеглин на побудову гаражу тощо. 
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Вправа 3. Садівник. 

 У садівника є певна кількість м дроту, яким він хоче позначити на землі 

межу клумби. Форму клумби пропонується з наступних варіантів (рис. 95). 

Скільки приблизно метрів дроту у садівника має бути, щоб позначити межі? 

Зробіть відповідні виміри, використовуючи креслярські інструменти.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 95 

Відповідь: якщо стандартні розміри головоломки зі стороною великого 

квадрату 9 см, тоді розміри на малюнку повинні бути: 13 см і 6,5 см (рис. 96). У 

такому випадку потрібно знайти периметр даних геометричних фігур. Для 

паралелограма він буде дорівнювати 44 см, а для прямокутника – 39 см. 

Переводимо в метри й маємо 0,44 м.  

 

 

 

 

Рис. 96 

 Якщо додати масштаб, то можна розглядати реальні розміри клумб. 

Можна змінити форму клумб (рис. 97) і провести аналогічні дослідження. 

 

 

 

 

Рис. 97 
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Вправа 4. Послідовність сходинок. 

Є послідовність «драбинок», складених з квадратів. Нижче показані етапи 

побудови (рис. 98). Скільки квадратів буде використано на четвертому етапі? 

Використовуючи головоломку танграм, обери потрібні тани та змоделюй 

ситуацію. З яких танів найкраще це робити ? Скільки головоломок для цього 

потрібно?  

 

 

 

 

Рис. 98 

Відповідь: 10 квадратів. Якщо використовувати тани, що на малюнку (рис. 99), 
то потрібно 7 головоломок. Якщо здійснювати заміну танів на більші (рис. 100), 
то потрібно 5 головоломок.  

 

 

 

 

 

 

               Етап 1     Етап 2                 Етап 3                           Етап 4 

Рис. 99 

 

 

 …   … 

 

Рис. 100 
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Вправа 5. Ціна піци. 

Використовуючи варіант круглого танграма, викладіть зображення (рис. 

101). Наведіть приклади їстівного у вигляді даного танграма. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 101 

У піцерії подають дві круглі піци однакової товщини, але різних розмірів. 

Менша має діаметр 30 см і коштує 30 грошових одиниць. Велика має діаметр 

40 см і коштує 40 грошових одиниць. Яку з двох піц вигідніше купувати? 

Наведіть Ваші міркування.  

Відповідь: покупка піци діаметром 40 см є вигіднішою. Для 

розв’язування слід застосувати формулу площі круга. Площа кругів 706,5 см2 і 

1256 см2 відповідно. Вартість 1 см2 більшої піци дешевше (0,03), ніж меншої 

піци (0,04).  

 

Вправа 6. Трикутники. 

Використовуючи головоломку, виклади геометричну фігуру (рис. 102). 

Назви її елементи та властивості. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 102 
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Чи відповідає ця фігура трикутникам, що зображені на  малюнку (рис. 

103). Обґрунтуй свою думку. Що потрібно зробити з малюнком, щоб картинка 

відповідала фігурі з головоломки?  

Який тан потрібно обрати, щоб прикласти ∆NMS так як на малюнку?  

 

 

 

 

 

 

Рис. 103 

Оберіть фігуру за її описом. Трикутник PQR прямокутний із прямим 

кутом R. Сторона RQ менше за сторону PR. M – середина сторони PQ і N – 

середина сторони QR. S – точка всередині цього трикутника. Відрізок MN 

більше за відрізок MS. 

Відповідь: фігура не відповідає малюнку, бо укладено прямокутний 

рівнобедрений трикутник; стиснути зображення; правильний варіант D. 

 

Вправа 7. Гора Фудзі. 

 Використовуючи головоломку побудувати зображення (рис. 104). Що це? 

 

 

 

Рис. 104 

Гора Фудзі – це вулкан у Японії. Гора Фудзі відкрита для сходження 

лише з 1 липня до 27 серпня щороку. За цей період близько 200000 людей 

сходять на гору Фудзі. Скільки в середньому людей сходить на гору Фудзі 

щодня? 

Відповідь: 7400. 
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4.3. Завдання TIMSS з TANGRAM 

Дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) проходить кожні чотири роки й 

перевіряє, як у початковій і середній школі знають математику та природничі 

науки. В тестуванні беруть участь учні 4-х і 8-х класів.  

Основна його мета – порівняльна оцінка якості навчальних досягнень 

учнів з математики та природознавства, а також виявлення чинників, що 

впливають на якість цих досягнень. 

Україна двічі брала участь у дослідженні TIMSS – у 2007 (серед учнів 4-х 

та 8-х класів) та 2011(серед учнів 8-х класів) роках. Учасниками дослідження 

2011 року стали 3378 учнів 8-х класів із 148 закладів з усіх областей України, 

міст Києва та Севастополя. 

За результатами дослідження 2011 року, учні 8-х класів України 

підвищили результати з математики (на 17 балів) і з природничих наук (на  

16 балів) порівняно з 2007 роком: середній бал із математики становив  

479 балів, а з природничих наук – 501 бал. Це дозволило підвищити позицію 

країни у міжнародному рейтингу: з математики – з 25-го місця у 2007 році до 

19-го місця в 2011 році; з природничих дисциплін – із 19-го до 18-го місця 

серед 42 країн-учасниць. 

Крім того, із допомогою додаткового анкетування учнів, учителів та 

адміністрацій шкіл, які беруть участь у дослідженні, вивчаються особливості 

змісту шкільної математичної та природничої освіти, особливості освітнього 

процесу і чинники, що характеризують освітні заклади, вчителів, учнів та їхні 

сім’ї.  

Участь у міжнародних порівняльних дослідженнях спонукає кожну 

країну до реформ, бо дає урядам змогу реально оцінити свої досягнення і 

проблеми, визначити державну політику, забезпечити конкурентоспроможність 

національних освітніх систем.  

Авторський підхід за технологією «Сім пласких фігур» дозволяє цікаво 

інтерпретувати завдання, збільшуючи їх варіативність. 
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Вправа 1. Частина цілого. 

Котрий круг має приблизно ту ж частину незаштрихованої площі, що й 

частина головоломки (рис. 105)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 105 

 

Вправа 2. Перетворення фігур. 

 Це зображення кішки, складене з частин головоломки, можна повертати в 

різних напрямках. На якому з наступних рисунків (рис. 106) зображена ця сама 

фігура після повороту проти годинникової стрілки на 120° ? 

 

 

 

 

  

 

Рис. 106 
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Вправа 3. Периметр і площа. 

 Знайти периметр великого квадрату головоломки (рис. 107), якщо площа 

тану за №2 дорівнює 25 м2. 

 

 

 

 

  

 

Рис. 107 

 

Вправа 4. Відсотки. 

 У минулому році фабрика продала 1428 тон добрива. У цьому році 

продаж добрива зменшився на відсоток, що відповідає тану головоломки, який 

є головою людини (рис. 108). Скільки приблизно тон добрива було продано в 

цьому році? 

 

 

 

Рис. 108 
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Вправа 5. Частина цілого. 

 У коробці лежать 32 однакових за розміром кульок синього, зеленого, 

червоного і жовтого кольору. Відомо, що вірогідність дістати синю кульку, не 

дивлячись у коробку, складає 3
8
. Скільки синіх кульок у цій коробці та якому 

зображенню ця кількість відповідає (рис. 109)? 

 

     А                                    В                                   С                                  D 

 

 

 

 

Рис. 109 

Відповідь: 12 синіх кульок, варіант С. 

 

Вправа 6. Площа. 

Використовуючи головоломку, побудуйте прямокутник (рис. 110). Площа 

зеленого тану дорівнює 4 см2. У зошиті побудуйте інший прямокутник, 

довжина якого складає три четвертих довжини даного прямокутника, а ширина 

в два з половиною рази більша ширини даного прямокутника. Запишіть у 

сантиметрах довжину та ширину побудованого вами прямокутника. Чому 

дорівнює співвідношення площі початкового прямокутника до площі 

побудованого вами прямокутника? 

 

 

 

Рис. 110 

Відповідь: 6 см і 10 см; 8
15

. 
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Вправа 7. Властивості многокутників. 

 Склади відповідні многокутники (рис. 111). Установи відповідності та 

розшифруй значення цифр у варіантах. Знайди суму внутрішніх кутів 

десятикутника. Знайдіть закономірність і, використовуючи n, запишіть 

твердження, правильне для будь-якого многокутника. 

1.                                                                 А    1; 3; 180°     

                                                                    Б    1; 4; 360° 

                     В    2; 4; 360° 

2.                                                              Г    4; 6; 720° 

                   Д    4; 6; 540° 

 

3. 

Рис. 111 

Відповідь: 1 – А, 2 – В, 3 – Г; кількість трикутників, кількість сторін у 

многокутника і сума кутів многокутника. Сума внутрішніх кутів десятикутника 

і закономірність … 180° · … 

 

Вправа 7. Кути. 

Демонстрація якої теореми відбувається з використанням частин 

головоломки (рис. 112). Який з варіантів відповідає даним кутам?  

 

 

 

 Рис. 112 

А      3х, х, 2х    

Б      х, х, 2х 

В      х, х, 3х 

С     2х, 2х, 3х 
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Вправа 8. Геометричні фігури. 

 Використовуючи відрізок AO (рис. 113), прикладіть до точки O два тани 

так, щоб кут AOB був гострим, а кут ВOC – тупим. Позначте точки B і C. 

Знайдіть градусну міру кутів. Який многокутник утворився? Чи можливо 

використати інші тани, щоб утворити такий же многокутник? Як називаються 

ці многокутники? 

                                                                   А 

 

 

 

 

                                                                     

О 

Рис. 113 

Відповідь: 45° і 135°; подібні паралелограми. 

 

Вправа 9. Порівняння довжин. 

 Серед частин головоломки (рис. 114) оберіть три, які є подібними 

многокутниками. У скільки разів периметр одного многокутника більше за 

периметр іншого. Провести відповідні дослідження і розглянути всі можливі 

варіанти. Скільки таких варіантів ? Якщо довжина однієї (довільної) сторони x 

метрів, а відповідна сторона іншої фігури в y разів довша за першу сторону. Яка 

довжина відповідної сторони? 

 

 

 

 

Рис. 114 

Відповідь: три варіанти; ху. 

 



82 
 

Вправа 10. Вертикальні кути, многокутники. 

 Використовуючи головоломку, змоделюйте рисунок (рис. 115). Чому 

дорівнюють кути паралелограму? Візьміть чистий аркуш паперу та прикладіть 

до паралелограму таким чином, щоб залишити градусну міру гострого кута, 

який є вертикальним до кута трикутника, і утворити рівнобедрений трикутник. 

Чому дорівнюють кути при основі такого трикутника? 

 

 

 

 

Рис. 115 

Відповідь: 45°, 135°, 45°, 135°; 67,5° і 67,5°. 

 

Вправа 11. Площа. 

 Серед танів головоломки оберіть правильний многокутник і многокутник 

із вдвічі більшою площею. Назвіть ці многокутники. Переконайтеся в тому, що 

відношення площ дорівнює 1:2. Змоделюйте в зошиті відповідно до рисунку 

116.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 116 
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