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4. Первинне закріплення. 

– Прочитайте слова місто і Київ і введіть їх у речення речення. 

– До якої назви групи віднесемо слово місто: власна чи загальна назва? А слово Київ? 

– З якої букви ми напишемо ці слова? Чому? 

Отже, засвоєння орфографічного правила є складним і багатоступеневим процесом. Засвоїти 

правило означає не тільки знати його формулювання й алгоритм використання, але також уміти 

застосувати це правило в умовах висловлювання власних думок, у писемному мовленні. Щоб оволодіти 

безпомилковим письмом як видом мовленнєвої діяльності, орфографічна навичка має стати 

автоматизованою. Для цього треба багато разів повторити певні дії, виконати велику кількість вправ. 

Для дітей молодшого шкільного віку дуже важливо оволодіти орфографічними знаннями та 

вміннями для подальшого навчання української мови. Учитель повинен ураховувати всі особливості дітей 

та використовувати сучасні методики викладання матеріалу. Треба пам’ятати про етапи роботи над 

орфографічним правилом, адже це є основа всієї орфографії. За допомогою орфографічних правил дитина 

не буде припускатися помилок у написанні. 
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При проведенні занять, кожен викладач і досвідчений і той, хто лише починає працювати 

стикається з проблемою мотивації учнів до вивчення предмету. Всі підтримують думку, про те що 

важливим є практичний аспект. Задачі, що мають життєвий характер завжди були цікавими та корисними 

та показували практичне використання вивчених формул та теорем.  
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Останні роки не аби якої популярності набула така спеціальність, як «Інформаційна безпека». При 

підготовці фахівців з кібербезпеки ключову увагу приділяють вивченню таких предметів як 

«Криптологія» та «Криптографія». З основами цих наук можна познайомити школярів під час вивчення 

математики. Крипторграфія є наукою інженерно-технічною, що вивчає математичні методи захисту 

інформації. Ця дисципліна складається з криптосинтезу та криптоаналізу. Криптологія, або теоретична 

(математична) криптографія – це розділ дискретної математики, що вивчає математичні моделі 

криптографічних систем [3, c. 17].  

Цікавим для учнів, перш за все буде історія крипторгафії, а саме широко відомі історичні шифри. 

Найвідомішим є шифр Цезаря. Правило шифрування інформації було наступним: Цезар заміняв кожну 

літеру на ту, що йде в алфавіті на три позиції лівіше. Якщо використовувати латинський алфавіт, то літера 

А замінялась на D, літера B на літеру E, C на F і так далі. Наприклад фраза « SEE YOU LATER» після 

шифрування виглядає так «VHH BRX ODWHU». Зрозуміло, що цей ширф є дуже простим і є класичним 

прикладом шифру циклічного зсуву. Грецький письменник Полібій використовував спеціальну квадратну 

таблицю, що була заповнена літерами алфавіта та кожна буква замінялась на пару чисел, перше з яких це 

був номер рядка, друга – номер стовбця таблиці. При шифруванні інформації використовувались 

спеціальні пристрої. Наприклад, палка Сцитала, диск Альберті, решітка Кардано. [1,2]. 

Під час вивчення таких розділів математики як комбінаторика та теорія множин, теорія 

ймовірностей та математична статистика логічним буде розглянути приклади на використання шифрів 

заміни та перестановки.  

Використання прикладних задач з криптології та крипторграфії на заняттях з математики буде 

корисним, цікавим та доречним та допоможе зробити урок математики яскравим. 
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Важливим аспектом у моделюванні механічних конструкцій і систем є диференціальні рівняння. 

Простим прикладом коливань, які виникають у більш складних механічних системах є рух фізичного тіла, 

з’єднаного з пружиною. Для багатьох подібних систем задача дослідження коливань зводиться до 

розв’язання лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. 

Розглянемо тіло масою m, що з’єднане з одного боку зі звичайною пружиною, яка надає опору як 

розтягненню, так і стисканню, а з іншого – з амортизатором (пристроєм, що поглинає удари). Тіло може 

рухатися вперед або назад, без тертя, по горизонтальній площині. 

Нехай х – відстань від тіла до положення рівноваги. За законом Гука зворотня сила 𝐹𝑅 (reverse 

force), з якою пружина діє на тіло: 𝐹𝑅 = −𝑘𝑥, де k – коефіцієнт жорсткості пружини. Сила 𝐹𝐷, з якою діє 

амортизатор (damping force), пропорційна швидкості 𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 руху тіла: 𝐹𝐷 = −𝑐𝑣 = −𝑐

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑐𝑥′, де с – 

коефіцієнт поглинання. Якщо крім сил 𝐹𝑅та 𝐹𝐷 на тіло діє й зовнішня сила (external force) 𝐹𝐸 = 𝐹(𝑡), то 

рівнодіюча сил, що діють на тіло: 𝐹 = 𝐹𝑅 + 𝐹𝐷 + 𝐹𝐸. Використовуючи другий закон Ньютона 




