
Тиждень математики 
 
     З метою підвищення інтересу до вивчення математики, розвитку 
логічного мислення, уваги, швидкості реакції та пам’яті з 10 по 14 листопада 
2014 року у ДПТНЗ «БПАЛ» проведено тиждень математики. Для тих, хто 
забажав увійти в її казковий світ і опанувати його таємниці, викладачі 
математики О. П. Воробканич та В. М. Сарай підготували різноманітні 
конкурси, ігри, розваги, цікаву інформацію тощо. Адже, як писав геніальний 
французький математик Блез Паскаль: «Предмет математики настільки 
серйозний, що не варто пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим». 
Багато питань математики існують в формі цікавих задач, ігор та 
головоломок. Зрозуміло, було б недоцільно віддаватися іграм і розвагам 
тільки з тим наміром, що якась з них може збагатити у майбутньому науку, а 
ось використати їх, як одну з форм наукового відпочинку, як знаряддя для 
тренування кмітливості, зрештою, як одну зі стежок у науку є цілком 
виправдана. 
     Першого ж дня проведення тижня математики учні потрапили у невелику 
скарбницю математичної мудрості, на дошці в кабінеті математики вони 
могли прочитати вислови відомих вчених про математику. Продовженням 
дня стало цікаве відкриття тижня двома ведучими і «царицею-математикою», 
яка запросила всіх учнів груп прийняти активну участь у проведенні тижня і 
роздала їм запрошення. Учні дізнались багато цікавого з інформації «Чи 
знаєте Ви, що …?», а також переглянули презентацію «Видатні математики 
та їх відкриття».  
     Цікаво пройшов другий день, проводилась гра «Брейн-ринг». Поки 
команди готувались до математичного бою, присутні вислухали доповіді 
членів Піфагорійської школи – академіка Повчалкіна та магістра математико-
пристосовницьких наук – лекція «Шпаргалка і розвиток наукової думки». 
Змістовно пройшли конкурси вболівальників. Учні із задоволенням 
змагалися у різноманітних конкурсах, вони показали вміння бути єдиною 
командою, діяти згуртовано, ставитися з повагою до думки товаришів. Всі 
учасники були нагороджені солодощами, а переможці - міні підручниками з 
математики. 
     Третього дня учні розширили і поглибили свої знання з математики, 
показавши її зв’язок з технікою, виробництвом, комп’ютерними 
технологіями, розширили кругозір, готуючи самостійно цікаві матеріали і 
прийнявши активну участь в науково - практичній конференції на тему 
«Математика в сузір’ї наук». Тріумфом було проведення математичного 
експресу, а саме - заслуховування полонезу Огінського. Не менш цікаво 
пройшов наступний етап – інтелектуальна гра «Вернісаж знань», де були 
задіяні «артисти нашого ліцею». 
     Родзинкою тижня був день четвертий – виховний захід, гра «Що? Де? 
Коли?». Гра відбулася згідно правил телевізійної передачі, адаптованих до 
ліцейних умов серед двох команд «Інтеграл» та «Диференціал»: хлопців і 
дівчат, учнів різних курсів, відмінників навчання, переможців і учасників 
районних і ліцейних олімпіад, конкурсів і турнірів. З невеликою перевагою 
перемогу здобула команда «Інтеграл». Переможці нагороджені віночком 



частушок про математику у виконанні «артистів» ліцею. Після закінчення 
гри, проведено конкурс на кращого читця віршів про математику. Перемогу 
здобула учениця ІІІ курсу – Сарай В.І..          
     І ось настав п’ятий день тижня. І справді, цей день дуже добрий, бо 
протягом тижня учні демонстрували свої знання з математики, а сьогоднi 
— підведення підсумків, вручення нагород. 
     У рамках проведення Тижня математики сьогодні 14 листопада відбувся 
конкурс математичних стінгазет та кросвордів. Журі розглянуло подані на 
конкурс творчі доробки груп та окремих учнів і відзначило позитивну 
динаміку змін у відношенні учнів як до самого тижня так і до конкурсу 
стінгазет та кросвордів зокрема. На конкурс було подано 10 стінгазет. З них 8 
було оцінено (2 газети журі відхилило у зв’язку з не високою змістовою 
наповненістю). Визначення переможців проходило шляхом незалежного 
оцінювання за такими номінаціями: зміст, оригінальність, дизайн. 
     І місце посіла математична стінгазета учнів групи ЕГЗРК - 12  (головний 
редактор Біров І.) - 30 балів; 
     ІІ місце розділили: учні груп МШ-21 (головний редактор Дурда І.) і 
МШЛП -11 (головний редактор Зейкан М.) -25 балів; 
     ІІІ місце посіли математична газета учнів групи ЕМ – 33 (головний 
редактор Копа В. із сумою 23 бали. 
     І місце посів кросворд «Математика», Митровці М., учениці групи МШ - 
31; 
     ІІ місце посів кросворд з стереометрії, Зілінця Б., учня групи ЕМ – 33; 
     ІІІ місце посіли кросворди «Геометричний» і «Найрозумнішим», Горзова 
М., учня групи ТМ – 34 та Дурда І., учениці групи МШ – 21 відповідно.  
       Вітаємо переможців! Бажаємо всім творчих та навчальних успіхів!       
     Найактивніші учасники отримали цінні призи – креслярські інструменти. 
Цей тиждень не залишив байдужим жодного учня ліцею: і того, хто знає і 
любить математику, і того, хто не знає, але прагне поринути у її цікавий світ. 
     Усі учасники та переможці математичних заходів, крім позитиву, 
отримали ще й високі оцінки з предмету. (Учениця, цариця- математики, 
нагороджує грамотами та цінними подарунками кращих учнів з усiх груп та 
відзначає окремо особливо активних). 
     Компетентне журі відзначило хорошу математичну підготовку всіх 
учасників тижня та високу культуру поведінки вболівальників. Так тримати! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ознайомлення учнів з планом тижня                Звернення «цариці-математики» до  
                                                                            учасників тижня математики     

День другий – гра «Брейн-ринг»                              
Виступ академіка Повчалкіна 

 
 

Щоб відповісти, треба добре подумати                     Ведуча Сарай Вікторія             
оголошує  конкурс для вболівальників 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виступ магістра пристосовницько-                                     Математичний експрес 
  математичних наук 
 

 
Учасники конференції              Ознайомлення з правилами гри «Що? Де? Коли?» 

 



                         Команда «Інтеграл»                                                      
Музична пауза                                                                                                                              
 
Підведення підсумків гри «Що? Де? Коли?» та оголошення переможців                                    

 
Газети «переможці»                                     Діалог між «царицею математики»,           

незнайком  та знайком 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Злагоджена команда – прекрасно! Так тримати! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


