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Тема: Розв’язування рівнянь та задач   за допомогою  рівнянь 
 

Мета: 

 Узагальнити, систематизувати і поглибити знання, 
уміння та навички учнів розв’язувати рівняння, 
використовуючи всі відомі їм властивості, розв’язувати 
задачі, складанням рівнянь. 

 Узагальнити вміння учнів переходити від умови задачі 
до її математичної моделі. 

 Розвивати зорову пам'ять учнів, уміння працювати 
самостійно і у групах; розвивати грамотну математичну 
мову учнів і вміння виражати свої думки. 

 Виховання в учнів поваги, вміння вислухати   і 
виправляти один одного. 

 

Обладнання: 
Комп'ютер, проектор, мультимедійна презентація, 
роздавальний матеріал з умовами завдань на кольорових 
листках. 

 
ХІД УРОКУ 

 
  І. Організаційний момент. 
 

Розпочинаємо наш урок. Слово урок… Таке звичне для нас, але дуже 
вагоме. Бо на кожному уроці ми дізнаємось про нове, цікаве і основне –
збагачуємо себе  все новими знаннями. А знання – це скарб, а вміння  
вчитись – ключ до нього.  
 
  Девіз уроку:            Щоб добре нам навчатись,   
                                    Треба всім старатись, 
                                    На уроці не лінитись 
                                    І старанно всім трудитись. 
                                    Будуть в нас знання міцні, 
                                    І ми будем всі – ЗНАВЦІ! 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
   
 

 Все в цьому світі має свою історію. Має її і цариця всіх наук – 
математика. Наш урок пройде у формі гри «Колесо історії». На дошці у нас 
умовне «Колесо історії», поділене на п’ять секторів. Переходячи від сектору 
до сектору, ви дізнаєтесь про деякі відомості із історії математики, які 
підготували наші консультанти, та паралельно повторимо і узагальнимо ті 
базові відомості про рівняння, які ми вивчали в 6 класі.  
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  І так , я запускаю «Колесо історії».  

 
Перший сектор  «Історична довідка» 

  Завдання. Знайдіть зайве слово:    
   Рівність, змінна, корінь, коло, задача 
 Чому це слово зайве? 
 Яке математичне поняття зв’язує інші слова? 

Отже, рівняння буде головним героєм нашого уроку. 
 

І тема нашого уроку «Розв'язування рівнянь та задач за допомогою 
рівнянь». 
 

Історичні відомості про рівняння підготували консультанти. 
 
  Консультант 1.    

Відповісти на запитання про те, хто, де, і коли ввів перші рівняння 
неможливо, але розв’язання перших рівнянь зв’язано з іменем 
давньогрецького  математика Діофанта, який жив у !!! ст. н. е. в 
м.Александрія. Він придумав два основні  прийоми розв’язування рівнянь, 
якими ми користуємося і сьогодні. 
 
  Консультант 2. 

Із історії математики відомо: у 8 ст. н. е. математик Аль-Хорезмі у 
своїх наукових працях описав методи розв'язування рівнянь, які зводилися до 
двох операцій: перенесення доданків із однієї частини в іншу називалось  
аль-джебр і зведення подібних доданків – валь-мукабала. Поступово слово 
аль-джебр перейшло у назву науки Алгебра. 
  
Слово вчителя. 
   

  Науку «Алгебру» ми будемо вивчати вже у 7 класі. І саме одним із 
основних понять алгебри є рівняння. Рівняння – це ключ, яким можна 
відчиняти тисячі дверей у невідоме. За допомогою рівнянь описуються різні 
фізичні явища, хімічні реакції ( про це ви будете дізнаватися на уроках 
фізики і хімії). За допомогою рівнянь задаються геометричні фігури 
(ознайомимося з ними на уроках геометрії). Та рівняння беруть участь навіть 
у складанні прогнозу погоди. 
 
ІІІ. Актуалізація опорних знань. 
 

Другий сектор «Теорія – основа практики» 
 
Повторимо опорні  знання про рівняння у формі кросворду 
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 КРОСВОРД 
 
1.Рівність,яка містить невідомі числа, позначені буквами – це … 
2.Частку двох чисел називають також  … 
3. Коренем рівняння  405 −=− х є число … 
4. Значення невідомого, при якому рівняння перетворюється в правильну 
рівність називають … 
5. Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме 
число, відмінне від … 
6. Будь-який доданок можна перенести з однієї частини рівняння у іншу, 
змінивши його знак на … 
7. Розв'язком рівняння  3223 +=+ хх є число … 
8. Рівність двох відношень-це  … 
 

Третій сектор «Подумай і розв’яжи» 
    Усно розв’язати рівняння. 
1) 23 =− х ;   2) ( ) 01 =−хх ;  3) 4−=х ;  4) 88 +=+ хх ;  5) 61313 += хх ;  
6) 2425 −=− хх . 
 
 Для чого ми використовували на уроках математики рівняння? 
 Як же розв’язуються задачі за допомогою рівнянь? 

( Відповідь віршем). 
 
Алгоритм розв’язування задач складанням рівнянь  (слайд). 
 

Четвертий сектор «Практика-велика сила» 
 
Усне розв’язання задач за скороченим записом (слайди ). 
Письмове розв’язання задач. 
Розв'яжемо одну з найдревніших єгипетських задач, які значно відрізнялися 

від сучасних. 
Кількість і його чверть дають разом 15. Знайти кількість. 

    
Фізкультхвилинка 

  
Яке слово на початку уроку у нас було зайве? Але зараз ми його 

використаємо. 
 Встали. Накреслити подумки коло очима, головою, плечима, тулубом, 

ногами за годинниковою стрілкою і проти. (Виконуємо рухи акуратно і 
красиво). Сідайте. 
 

А тепер розв’яжемо задачу з нашого життя. 
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Задача (слайд-анімація) 
 В першій пачці було у два рази більше зошитів , ніж у другій. Після того, 
як з першої пачки переклали у другу 6 зошитів, в обох пачках зошитів стало 
порівну. Скільки зошитів було у кожній пачці? (1 учень на дошці складає 
коротку умову задачі у вигляді таблиці - слайд ) 
 
 

Робота в групах (диференційовані завдання) 
 

  Перша група. Скласти задачу за скороченим записом:  
   
  1 день – х ст.. 
                                                                 54 ст. 
  2 день – ?, у 2 рази більше                                 
 
 Друга  група. За рівнянням скласти задачу. 
 
 ( )1527 += хх   
 
  Третя група. Скласти задачу і рівняння до неї. 
 
 

П'ятий сектор «Підсумки уроку» 
 

  Підсумки уроку у формі «мікрофона» за такою схемою: 
 
   дізнався 
   зрозумів 
   поглибив 

 
Найбільший мій успіх …. 
Виникли труднощі в … 
         

Вміння розв’язувати задачі - це вид творчої діяльності. А пошук 
розв’язків - процес винахідливості. То ж вчіться творити і винаходити! 

 
 Оцінювання.  

 
Дякую за урок.!!! 
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Додаток  

Чи було таке, чи ні, 
Чи приснилося уві сні,  
Що сидить хлопчина наче 
Водночас сміється й плаче.  
Просить без перестороги 
У навчанні допомоги. 
Хоч ти смійся, хоч ти плач 
Маю клопіт від задач: 
Човен з пункту А відплив,  
Хтось води в басейн налив,  
Десь кущі пересадили,  
Щось відсотками ділили,  
Там задумали число… 
І пішло, пішло, пішло. 
Не біда – відповідаю, 
Алгоритм для тебе маю. 
Як задіяти рівняння,  
Щоб полегшити завдання. 
Отже, перший пункт – умова,  
Виділи три дієслова: 
Що було, що відбулося, 
В результаті що вдалося. 
Другий кроком Х введи,  
По умові всій пройди. 
Слід при цьому пам’ятати 
Які дії треба брати: 
Якщо «більше на» - додай, 
«Менше у » - діли; і знай,  
Додаються величини 
Однойменні – чи години, 
Чи то літри, кілометри,  
Може за хвилину метри; 
А процент переведи 
В десятковий дріб завжди. 
Змінну введено в умову? 
Що ж , шукай потрібне слово –  
«Стало менше», «стали рівні» … 
Зосередься і порівнюй.  
Склав рівняння – розв’яжи,  
Сам собі допоможи –  
Перевір його і знову 
Повертайся до умови,  
Поміркуй чи все знайшов,  
Дій рішуче, час пішов. 
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1)  -3x=2 
2)  X(x-1)=0 
3) |x|=-4 
4)  8+x=x+8 
5) 13x=13x+6 
6) 5x-2=4x-2 

Розв’язати рівняння 
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1 пачка 2 пачка 
Було 

Стало 



І група ІІ група ІІІ група 
1 день -  х стор. 
2 день – у 2р. більше 

7x=2(x+15) Скласти задачу і 
рівняння до неї  
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