
 

Міністерство освіти і науки України 
 

Департамент науки і освіти  
Харківської обласної державної адміністрації  

 

Вищепрофесійгеучилище№ 27 
 

 
 

 
 

уроку на тему 
 

 

 
 

Розробила: 
викладач Мірошніченко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 рік 



 

 

 

 
 

 

1. Анотація 

2. Характеристика теми 

3. Календарне планування теми 

4. Структура та методичні інструменти 

уроку 

5. План-конспект уроку 

6. Додатки 

 Навчальна презентація 

 Картки-завдання 

 Пам’ятка 

  

http://www.google.ru/url?url=http://subscribe.ru/archive/job.education.apscis.math/201201/10120606.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzgUahUKEwiztrWohcLIAhVKJnIKHaqsCM8&usg=AFQjCNFfELoB0eOAzwOOQG4by_TjJsmbMA
http://www.google.ru/url?url=http://gdmainalicey.ru/matematika.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC0QwW4wDDgUahUKEwimi83JhMLIAhUH_XIKHRtaBnE&usg=AFQjCNHt_s_trisGYZIaOMShuc22AAWEJg
http://www.google.ru/url?url=http://subscribe.ru/archive/job.education.apscis.math/201201/10120606.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzgUahUKEwiztrWohcLIAhVKJnIKHaqsCM8&usg=AFQjCNFfELoB0eOAzwOOQG4by_TjJsmbMA
http://www.google.ru/url?url=http://gdmainalicey.ru/matematika.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC0QwW4wDDgUahUKEwimi83JhMLIAhUH_XIKHRtaBnE&usg=AFQjCNHt_s_trisGYZIaOMShuc22AAWEJg


 

 

Математика як частина освіти повинна виконати три функції: дати певну 
суму знань, навчити самостійно здобувати знання, вміти застосовувати 
отриманні знання в практичній діяльності. 

Пропонована методична розробка містить комбінований урок з 
елементами методу проектів та практичної роботи на тему “Застосування 
визначеного інтеграла” для груп по професії «Продавець продовольчих 
товарів. Продавець непродовольчих товарів». 

Головною метою урока є сприяння формуванню стійких умінь та 
навичок учнів в процесі вивчення матеріалу, формування розуміння 
значущості теми в інших галузях знань, наближення навчальної ситуації до 
професійної. 

У роботі дотримано основну вимогу особистісно-орієнтованого 
навчання – системний підхід до організації самостійної діяльності учнів на 
уроці. Діти виконують різноманітні види самостійної діяльності: 

 самостійно здобувають нові знання; 

 формують уміння і навички переносити знання на практичну діяльність; 

 запам’ятовують теоретичний матеріал, формули; 

 здійснюють дослідження; 

 творче моделювання та пошук; 

 узагальнюють; 

 роблять висновки; 

 вчаться працювати з довідниковими матеріалами та в колективі. 
 

На уроці застосовуються індивідуально-групові методи у навчанні, 
використовуються новітні педагогічні технології, що сприяють продуктивній 
роботі учнів на уроці. Використовуються елементи методу проектів, що дає 
учням не тільки отримувати готові знання, а й самим ставати активними 
учасниками процесу пізнання, вирішувати проблемні питання, застосовувати 
набуті знання. Також на уроці використовується практична робота, яка 
підвищує пізнавальний інтерес до навчання, розвиває пам’ять, мислення, 
увагу, уяву, розвиває самостійність, активізує навіть пасивних учнів, а тому 
досягається певна результативність. 

Оцінювання учнів відбувається згідно критеріїв навчальних досягнень 
учнів з математики. 
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Тема «Інтеграл та його застосування» є продовженням теми “Похідна та її 
застосування”. На її вивчення у курсі предмету «Алгебра та початки аналізу» 
відводиться 12 годин. Під час вивчення учні знайомляться з поняттями первісної та 
інтеграла, формулою Ньютона-Лейбніца. Велика увага приділяється змістовній 
стороні питань, моделюванню реальних процесів, що призводять до практичного 
застосування визначеного інтеграла. 

 
 

 
 

№ 

уроку 

Інтеграл та його застосування 
К-ть 

годин 
Тема уроку 

1 
Первісна і невизначений інтеграл. 

Таблиця первісних 
1 

2-3 Правила знаходження первісних 2 

4 Розв’язування завдань 1 

5 Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца 1 

6-7 Розв’язування задач 2 

8 Самостійна робота 1 

9-10 
Застосування інтеграла до обчислення площ 

геометричних фігур 
2 

11 Застосування визначеного інтеграла 1 

12 Тематична контрольна робота 1 

 

  



 

 
 

№ 

етапу 
Етап уроку 

К-ть 

часу 
Діяльність вчителя 

Методичні 

прийоми та 

інструменти 

Діяльність учнів 

І 
Організаційний 

момент 
2 хв. 

 Привітання 

 Перевірка готовності 
учнів до уроку 

 Представлення 
учасників гри 

 Слайд 1 

 Привітання 

 Доповідь чергового учня 

про відсутніх 

ІІ 
Повідомлення 

теми і мети 

уроку 

1 хв 

 Повідомлення теми 
уроку 

 Повідомлення цілей 
навчального заняття 

 Слайд 1 
 Записують в зошити дату 

і тему уроку 

ІІІ 
Мотивація 

навчальної 

діяльності 

2 хв 

 Підведення учнів до 
сприймання нового 
матеріалу і 
необхідності його 
вивчення 

 Перегляд слайдів 2, 

3, 4 

 При перегляді слайдів 

дізнаються про 

значимість теми урока 

ІV 
Актуалізація 

опорних знань 

учнів 

7 хв. 
 Актуалізація знань з 

тем попередніх уроків 

 Фронтальна бесіда 

 Вправа «Встанови 

відповідність» 

 Вправа «Вибери 

правильну 

відповідь» 

 Слайди 5, 6 

 Актуалізують опорні 

знання з тем попередніх 

уроків 

 Виконують усні вправи 

 Відповідають на питання 

викладача 

V 
Сприймання і 

усвідомлення 

матеріалу 

20 хв 
 Організація доповідей 

учнів, що готували 
проекти 

 Метод проектів 

 Слайди 7-12 

 Сприймання інформації 

 Доповіді учнів про 

застосування 

визначеного інтеграла в 

різних областях науки і 

практики, захист своїх 

проектів. 

VІ 
Розв’язування 

завдань 
10 хв. 

 Контроль за 
виконанням завдань 

 Допомога учням (за 
потреби) 

 Розв’язання 

завдань на 

закріплення 

отриманих знань 

 Картки-завдання 

№ 1-4 

 Пам’ятка 

 Робота в групах 

 Розбір задач і їх 

розв’язання 

VІІ Підсумок уроку 3 хв 

 Оцінювання роботи 
учнів на уроці, 
виставлення оцінок 

 Задання домашнього 
завдання 

 Складання сенкану до 
слова «інтеграл» 

 Оцінювання знань 

учнів 

 Слайд 13 

 Приймають участь в 

обговоренні результатів 

проектів 

 Записують домашнє 

завдання 

 Складають сенкан 

 

 



 
 

 

Тема:  Застосування визначеного інтеграла

Мета уроку: 

 Навчальна – формування предметних компетенцій по застосуванню первісної та 

інтеграла при розв’язуванні практичних задач., сприяти формуванню умінь складати 

математичні моделі реальних ситуацій. 

 Розвивальна – розвивати пізнавальні інтереси учнів, навички колективної і власної 

діяльності, уміння вибирати методи і способи розв’язання прикладних задач, 

розвивати вміння здійснювати пошук інформації, сприяти розвитку мислення, 

творчих здібностей, самостійності, спостережливості, розвивати культуру 

математичної мови. 

 Виховна – формувати вміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях, 

працювати в колективі, виховувати культуру ділового спілкування, розширити 

кругозір. 

Тип уроку: формування стійких умінь та навичок 

Вид уроку: із застосуванням інноваційних технологій (мультимедійної дошки) 

Форма проведення: елементи методу проектів, практична робота 

Застосування сучасних форм навчання: 

 інтегроване навчання; 

 елементи ділових ігор; 

 диференційований підхід (випереджуючі завдання, створення демонстраційних 

слайдів комп’ютерної презентації – для сильних учнів, підготовка питань – для 

слабших); 

 групова робота на уроці; 

 робота з застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій (робота з 

мультимедійною дошкою, з програмою Power Point) 

Принципи уроку 
 Взаємозв’язок матеріалу, що вивчається з власним досвідом учнів 

 Системний підхід до навчання 

 Навчання через діяльність 

 Використання розумової діяльності учнів – проведення аналогій, порівнянь, уміння 

узагальнювати матеріал та виділяти головне. 

Міжпредметіні зв’язки: геометрія, фізика, інформатика, хімія, біологія, фізична 

культура, спецпредмети, виробниче навчання. 

Обладнання: картки-завдання, презентаційні матеріали, пам’ятки, мультимедійна 

система, прикладне програмне забезпечення. 



Попередня підготовка: З групи виділяються найбільш сильні учні, які отримують 

випереджувальні завдання від вчителя. Їм пропонуються самостійно підібрати 

задачі, пов’язані з фізикою, фізичною культурою, геометрією, біологією, 

спецпредметами. Учням потрібно самостійно опрацювати матеріал підручника та 

матеріали Інтернету. Результати розв’язання необхідно оформити, як слайди, 

виготовлені в редакторі презентацій. 

 

Хід уроку  
 

І. Організаційний момент 

 Привітання 

 Перевірка наявності учнів на уроці (доповідь чергового учня). 

 Перевірка підготовки учнів до уроку, зовнішнього вигляду. 

 Учитель інформує про форму проведення уроку, вітає всіх учасників, на екрані висвітлена 

тема уроку (див. Додаток1, слайд 1). 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

 Учитель повідомляє тему і мету уроку. 

Викладач. Тема сьогоднішнього уроку «Застосування визначеного інтегралу». На 

попередніх уроках ми з вами розглянули поняття визначеного інтеграла, училися його 

обчислювати. Також вам відомо одне із найбільш поширених застосувань визначеного 

інтеграла в геометрії – обчислення площ плоских фігур. Зараз на уроці ви дізнаєтеся про 

інші сфери застосування інтеграла та познайомимося з технологіями застосування 

інтеграла для обчислень в різних сферах життя. 

 Учні записують в конспекти дату і тему уроку. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Викладач. Шановні учні! При вивченні даної теми мені неодноразово доводилося чути 

від вас висловлювання, типу: «Навіщо нам потрібні ці інтеграли?», «Де їх взагалі 

використовують?», «Ми ж майбутні продавці! Хіба нам в професійній діяльності 

знадобиться уміння обчислювати інтеграли?» та інші. Поняття інтеграла та інтегральне 

числення виникло також через необхідність обчислювати площі поверхонь та об'єми 

довільних тіл. Своє практичне застосування інтеграл знайшов не тільки в геометрії, а й у 

фізиці й техніці, хімії та біології, економіці. (див. Додаток1, слайди – 2, 3, 4) 

Інтегральне числення має багатий математичний апарат для моделювання й дослідження 

різних процесів, що відбуваються в повсякденному житті в тому числі і у вашій професії. 

На минулому уроці найбільш допитливим учням було запропоновано завдання: 

підготувати проекти на тему «Практичне застосування визначеного інтеграла». 

ІV. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Фронтальна бесіда по матеріалу попередніх уроків 

Викладач задає питання учням, вони відповідають. 

 Яка операція є оберненою до операції диференціювання? 

 Як називають сукупність всіх первісних функцій F(x)+C? 

 Хто ввів символ інтеграла? 

 Що називають визначеним інтегралом? 

 За якою формулою обчислюється визначений інтеграл? 

 В чому полягає геометричний зміст визначеного інтеграла? 



 Що називають криволінійною трапецією? 

 Як обчислити площу криволінійної трапеції? 

 Як обчислити площу фігури, обмежену двома графіками функцій? 

2. Вправа «Встанови відповідність» (див. Додаток1, слайд 5) 

 Вибраний вчителем учень (або по бажанню) підходить до інтерактивної дошки і за 

допомогою стилуса малює стрілки відповідності. 

3. Вправа «Вибери правильну відповідь» (див. Додаток1, слайд 6) 

V. Сприймання і усвідомлення матеріалу 

Учні, які отримали завдання демонструють свої міні-проекти на застосування 

визначеного інтеграла при розв’язанні практичних задач. Доповідь учнів із 

використанням демонстраційного слайду та розв’язанням задач. 

1. Використання визначеного інтеграла для обчислення об’ємів тіл обертання 

(див. Додаток1, слайди 7, 8) 

Учень. Задачі на обчислення об’єму тіла обертання розв’язуються аналогічно задачам 

про площу криволінійної трапеції. Кожне тіло обертання можна уявити складеним з дуже 

великої кількості круглих пластинок чи циліндрів з малими висотами . Радіус кожного 

такого циліндра залежить від змінної  і дорівнює . Об’єм одного циліндрика, що 

відповідає змінній , дорівнює . Усьому тілу обертання відповідає 

інтегральна сума . Отже, об’єм тіла обертання 

можна обчислити за формулою . 

Розглянемо наступну задачу: 

Задача 

Знайти об’єм посудини заввишки 4 дм, якщо контури посудини 

описуються формулою . 

Розв’язання 

Шуканий об’єм посудини дорівнює об’єму тіла, утвореного обертанням криволінійної 

трапеції, що задається лініями  навколо осі . 

Отже, шуканий об’єм  (дм
3
). 

2. Використання визначеного інтеграла для обчислення маси стрижня 

(див. Додаток1, слайди 9, 10) 

Учень. Інтеграл має дуже широке застосування при розв’язанні задач з фізики. Найбільш 

часто зустрічаються задачі на обчислення пройденого шляху за відомим законом зміни 

швидкості, обчислення роботи змінної сили, обчислення маси неоднорідного стрижня, 

обчислення кількості електрики та інші. 

Розглянемо задачу на обчислення маси неоднорідного стрижня. 

За означенням лінійна густина  неоднорідного стрижня дорівнює похідній функції 

, що виражає масу стрижня як функцію його довжини. Отже, lm , тобто 

функція  є первісною для . Звідси випливає, що масу стрижня на 

відрізку  можна обчислити за формулою . 

  



Задача 

Знайти масу прямолінійного неоднорідного стрижня довжиною 12 см, 

якщо його лінійна густина визначається формулою  (кг/м).  

Розв’язання 

12 см = 0,12 м. 

Масу стрижня шукаємо за формулою: 

 (кг). 

3. Використання визначеного інтеграла для обчислення шляху, пройденого тілом за 

законом зміни швидкості. 

(див. Додаток1, слайд 11) 

Учень. При вивченні теми «Похідна функції» було встановлено, що миттєва швидкість 

нерівномірного руху є похідною від шляху tSv  - в цьому полягає механічний 

зміст похідної. Оскільки операцією, оберненою до диференціювання є інтегрування, то 

шлях, пройдений тілом за проміжок часу від  до  виражається через інтеграл за 

формулою Ньютона-Лейбніца  , за умови, що функція  є 

непервною. 

Розглянемо наступну задачу:  

Задача 

Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю, яка змінюється за законом 

 (м/с). Знайти шлях, який пройшло тіло за проміжок часу 

від  с до  с. 

Розв’язання 

Шуканий шлях шукатимемо за допомогою формули Ньютона-Лейбніца. 

 (м). 

4. Використання визначеного інтеграла у професії «Продавець» 

(див. Додаток1, слайд 12) 

Учень. Традиційно, практичне застосування визначеного інтеграла ілюструється для 

обчислення площ різних фігур, знаходження об’ємів геометричних тіл і різні 

застосування в фізиці і техніці. Однак, велика роль інтегралу належить і моделюванню 

економічних процесів стосовно професії «Продавець» при вивченні спецпредмета 

«Товарознавство продовольчих товарів». 

Наприклад, знання про інтеграл потрібні при обчисленні споживчого надлишку при 

товарообороті, для розрахунків грошових втрат при введенні податку, для обчислення 

обсягу виготовленої чи проданої продукції. 

Задача 

На складі запас деякого товару дорівнює 100 одиниць. Щоденне 

надходження товару виражається формулою , де t- 

кількість днів. Визначити кількість товару через 40 діб.  



Розв’язання 

Кількість товару, що надійде за 40 діб шукаємо з використанням формули Ньютона-

Лейбніца: 

 (од.) 

Обчислимо загальну кількість товару на складі: 100+1780=1880 (од.) 

Викладач. Основні формули с застосуванням визначеного інтеграла у фізиці та техніці 

зібрані у пам’ятці, що лежить у вас на робочих столах. (див. Додаток3). Вам потрібно 

вклеїти їх вдома в зошити. Ці формули стануть у нагоді при розв’язанні прикладних 

задач з фізики та при підготовці до ДПА та ЗНО. 

VІ. Розв’язування завдань 

Викладач. Настав час застосувати отримані відомості до розв’язання прикладних задач. 

Щоб дати відповідь на поставлені вами питання, виконаємо практичну роботу по 

розв’язанню задач, запропонованих робітниками нашого навчального закладу. Для цього 

ми розділимося на 4 підгрупи. Завдання кожної підгрупи – обрати лідера підгрупи, 

розв’язати запропоновану задачу та оформити на дошці її розв’язання. Лідер групи 

захищає роботу. 

Методична доцільність: 
Показати значимість інтегрального числення в застосуванні різних сфер життя. 

Завдання: Розв’язати задачі: 

1-а група отримує картку №1 (див. Додаток2) 

Задача №1 від викладача математики 

Обчислити об’єм тіла, що утворюється при обертанні криволінійної трапеції, обмеженої 
лініями . 

Очікувані результати: 
 

 

1. Будуємо в системі координат тіло, що утворюється 

обертанням заданої криволінійної трапеції навколо осі 

ОХ. 

2. Об’єм тіла обертання обчислюємо за формулою . 

3. Визначаємо межі інтегрування: a=0, b=2. 

4. Обчислюємо об’єм тіла:  (куб. од.) 

 

2-а група отримує картку №2 (див. Додаток2) 

Задача №2 від викладача фізкультури 

На змаганнях спортсмен біжить прямолінійно зі швидкістю . Знайдіть довжину 
шляху, який здолає бігун за 5 сек. від початку руху. 

  



Очікувані результати: 
 

 

1. Довжину шляху обчислюємо за формулою . 

2. Визначаємо межі інтегрування:  

3. Обчислюємо довжину шляху: 

 (м). 

 

3-а група отримує картку №3 (див. Додаток2) 

Задача №3 від директора 

Споживання електричної енергії в нашому навчальному закладі описується формулою 

кількість годин. З метою контролю і економії необхідно обчислити 
вартість електроенергії, спожитої за один робочий день (з 800 год до 1600 год), якщо 1 
квт/год=2,2 грн. 

Очікувані результати: 
 

 

1. Кількість електроенергії обчислюємо за формулою . 

2. Визначаємо межі інтегрування. Робочий день складає 8 год, отже: 

 

3. Визначаємо кількість електроенергії, що витрачається в день: 

 (квт). 

4. Обчислюємо вартість:  (грн). 

 

4-а група отримує картку №4(див. Додаток2) 

Задача №4 від майстра виробничого навчання 

Визначити запас товару в магазині, що утворюється за 3 дні, якщо надходження товару 
характеризується функцією . 

Очікувані результати: 
 

 

1. Кількість товару обчислюємо за формулою . 

2. Визначаємо межі інтегрування:  

3. Обчислюємо кількість товару в магазині: 

. 

 



VІІ. Підсумок уроку 

1. Оцінювання роботи учнів, виставлення оцінок 

2. Домашнє завдання 

 Опрацювати за підручником Бевз Математика, 11 кл. §16 (стор. 121 - 123). 

 Завдання обов’язкового рівня - №№ 541, 547. 

 Завдання підвищеного рівня - № 557. 

3. Виконання усної вправи: 

 

Завдання: Скласти сенкан до слова  «Інтеграл»

Методична доцільність: 
– складання вільного вірша, що синтезує інформацію та коротко описує тему. Сенкан 

Використовуючи сенкан, викладач ставить собі за мету розвивати критичне мислення 

учня, здатність розкривати складні ідеї та почуття у декількох словах. Учні при цьому 

навчаються помірковано використовувати поняття і висловлювати своє ставлення до 

поставленої проблеми, використовуючи всього п’ять рядків. 

Очікувані результати: 
 

ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ  

обернений, однозначний  

знаходити, записувати, інтегрувати  

площа, шлях, об’єм, робота, маса, кількість енергії  

 

Викладач. Сьогодні на уроці ви не лише дізналися про сфери застосування визначеного 

інтеграла, а й самі спробували його застосувати. Бачимо, що задач, при розв’язанні яких 

використовується інтеграл дуже багато. Закінчити наш урок хочу словами великого 

вченого Лобачевського: «Немає жодної галузі математики, яка б абстрактна вона не була, 

яка коли-небудь не виявиться придатною до явищ дійсного світу» (див. Додаток1, слайд 12) 

Дякую всім за роботу на уроці! 

 



 

 
 

1. Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Математика 11,рівень 

стандарту, Київ, «Генеза»,2011. 

2. А.М. Капіносов, Алгебра 11,тести,Київ, 

«А.С.К.»,1997. 

4. Г.М.Литвиненко, Л.Я.Федченко, В.О.Швець. 

Збірник завдань для екзамену з математики на 

атестат про середню освіту. Частина І. 

Алгебра та початки аналізу. 10-11 клас, ВНТЛ, 

Львів, 1997. 

5. О.А.Макаров, Алгебра і початки аналізу 11 

клас. Збірник завдань для тематичного 

оцінювання навчальних досягнень. Методичні 

рекомендації. Харьків, «Світ дитинства», 

2006. 

6. Журнали «Математика в школі», «Математика в 

школах України». 

7. http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/ 

konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/ 

matematuka/11_klas/al_11_roz_4_integral.html 

8. http://kuchka.info/zastosuvannya-intehrala-

do-rozvyazuvannya-prykladnyh-zadach.html 

9. http://rozrobki.at.ua/load/algebra/zastosuva 

nnja_integralu_do_modeljuvannja_procesiv/1-1-

0-5974 

 

http://www.google.ru/url?url=http://subscribe.ru/archive/job.education.apscis.math/201201/10120606.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzgUahUKEwiztrWohcLIAhVKJnIKHaqsCM8&usg=AFQjCNFfELoB0eOAzwOOQG4by_TjJsmbMA
http://www.google.ru/url?url=http://subscribe.ru/archive/job.education.apscis.math/201201/10120606.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzgUahUKEwiztrWohcLIAhVKJnIKHaqsCM8&usg=AFQjCNFfELoB0eOAzwOOQG4by_TjJsmbMA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.ru/url?url=http://subscribe.ru/archive/job.education.apscis.math/201201/10120606.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzgUahUKEwiztrWohcLIAhVKJnIKHaqsCM8&usg=AFQjCNFfELoB0eOAzwOOQG4by_TjJsmbMA
http://www.google.ru/url?url=http://subscribe.ru/archive/job.education.apscis.math/201201/10120606.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzgUahUKEwiztrWohcLIAhVKJnIKHaqsCM8&usg=AFQjCNFfELoB0eOAzwOOQG4by_TjJsmbMA


Д о д а т о к  1  

  



Д о д а т о к  2  
 

 

 
Обчислити об’єм тіла, що утворюється при обертанні 

криволінійної трапеції, обмеженої лініями .

 

 

 

На змаганнях спортсмен біжить прямолінійно зі швидкістю 

. Знайдіть довжину шляху, який здолає бігун за  

5 с від початку руху.

 

 

 

Споживання електричної енергії в нашому навчальному 

закладі описується формулою кількість 

годин. З метою контролю і економії необхідно обчислити 

вартість електроенергії, спожитої за один робочий день  

(з 800 год до 1600 год), якщо 1 квт/год=2 ,2 грн.

 

 

 

Визначити запас товару в магазині,  що утворюється за  

3 дні,  якщо надходження товару характеризується 

функцією .

 

Картка №1  

Картка №2 

Картка №3 

Картка №4 



Д о д а т о к  3  
 

 

A - робота 

F - сила 

N - потужність 

 

 

m – маса стрижня 

ρ – лінійна щільність 
 

Q – електричний заряд 

І – сила току 
 

S - шлях 

v - швидкість 
 

Q – кількість теплоти 

c - тепломісткість 
 

 

П а м ’ я т к а  


