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Передмова  

 

Шановні любителі математики!  

 

1987 року відомий популяризатор науки, фізик Ларрі Шоу (Лоуренс Н. Шоу) запропо-

нував святкувати 14 березня день числа Пі (3.14 за американською системою запису). З 

того часу у науковому музеї "Експлораторіум" (Сан-Франциско, Каліфорнія), де працю-

вав Ларрі Шоу, щороку відбувалось математичне свято, популярність якого з часом ви-

йшла далеко за межі Каліфорнії. Для найзавзятіших цінителів свято розпочинається о 

1:59 ночі, що разом із датою складає перші шість знаків числа π (3,14159). 

Згодом, у листопаді 2019 року на 40-й Генеральній конференції ЮНЕСКО було прого-

лошено Міжнародний день математики (резолюція 40C/30). Ініціатори цієї події Міжна-

родний математичний союз та Міжнародна програма з фундаментальних наук ЮНЕСКО 

(МПФН) запропонували відзначати Міжнародний день математики 14 березня - в день 

числа Пі. Окрім того, цей день є також і днем народження Альберта Ейштейна та днем 

смерті Стівена Хокінга, що надає йому додаткового символізму серед математиків та 

фізиків. Окрім Міжнародного дня математики - дня числа Пі - математична спільнота 

відзначає з 2007 року також Всесвітній день математики. Ініціатором цієї події виступив 

постачальник освітніх ресурсів 3P Learning за підтримки ЮНІСЕФ, як глобального бла-

годійного партнера. Компанія 3P Learning проводить онлайн-конкурс з математики, 

який останнім часом набув значної популярності. Кожного року 3P Learning визначає 

дату проведення заходу. Цього року Всесвітній день математики відбудеться 23 березня.  

То ж для любителів математики - педагогів, науковців, студентів, школярів, дошкільнят 

– 2023 року ми проводимо  14-23 березня декаду математики.  

Як провести свято? 

Найкращий спосіб - організувати власний місцевий захід: запросіть весь клас, а ще 

краще - всю школу, заплануйте спеціальну зустріч у бібліотеці чи музеї, залучіть місце-

вий університет чи дослідників, влаштуйте великий  науковий пікнік в парку.  

Під час заходу проведіть математичні вікторини та змагання на знання цифр у числі Пі, 

влаштуйте математичні ігри, конкурси.  

А на завершення пригостіть учасників Пі-цами.  

Обов'язково розкажіть про свій захід у соціальних мережах та додайте хештег міжнаро-

дного дня математики  #idm314. Команда Малої академії наук України разом із партне-

рами підготувала спеціальний посібник, з в який увійшли також ідеї від міжнародного 

дня математики, який допоможе організаторам перетворити захід у справжнє свято - з 

жартами, оригінальними нестандартними рішеннями і цікавими експериментами.  

А всі бажаючі можуть доєднатися до активностей Малої академії наук України, інфор-

мацію про які можете знайти на нашому сайті https://man.gov.ua/ 

 

Президент Малої академії наук України 

Академік НАН України 

Станіслав Довгий 
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Організуйте свій захід на день ПІ! 

 

ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ В МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ? 

 

1. ПОГРАТИ У ХАНОЙСЬКУ ВЕЖУ  

Математична головоломка про перенесення вежі з дисків різного розміру з одного мі-

сця на інше. Дана активність пропонує познайомитися із різноманіттям варіацій цієї 

класичної гри 

 

2. ПРОВЕСТИ ЕКСПЕРИМЕНТ З ГОЛКАМИ БЮФФОНА 

Дивовижний спосіб отримати наближення числа Пі, просто підкидаючи палички в по-

вітря, а потім рахуючи ті, які впали певним чином. Ця активність заснована на  матема-

тичній задачі 18 століття (для дітей віком  

від 12 років). 

 

3. ПРОВЕСТИ МАТЕМАТИЧНІ ПОШУКИ СКАРБІВ  

Гра, у якій невеликі команди шукають цікаві з математичної точки зору предмети за 

списком і фотографують їх. Ця активність про відкриття нового, творче мислення та 

погляд на звичайні речі з математичної точки зору 

 

4. СТАНЦЮВАТИ ХАОТИЧНІ ТАНЦІ 

Активність, що залучає велику групу учасників танцювати за дуже простими правилами. 

Учасники танцювальної вечірки поводяться подібно до детермінованих систем, які ви-

вчає такий розділ математики як теорія хаосу. 

 

5. ПРОВЕСТИ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ З ДОВЕДЕННЯМ БЕЗ СЛІВ 

Добірка математичних доведень, які можна виразити за допомогою малюнків. Дослі-

джуйте їх, обговорюйте, чому вони працюють, і відкривайте для себе математику як уні-

версальну мову. 

 

6. РОЗІБРАТИСЯ В МАТЕМАТИЧНИХ ПАРАДОКСАХ ТА СОФІЗМАХ 

Добірка математичних софізмів та пояснень до них. Обговоріть, чому вони є парадок-

сами та де саме прихована помилка, і відкривайте для себе логічне мислення як необ-

хідну навичку у житті. 

 

7. ЗРОБИТИ СПРАВЕДЛИВИЙ ПОДІЛ 

Дослідить різні математичні способи того, як поділити торт між кількома людьми так, 

щоб усі отримали рівні шматочки. Також, подібний метод можна використовувати для 

розподілу домашніх обов'язків, щоб ніхто не відчував, що йому дісталася найскладніша 

робота. 
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8. ПРОВЕДІТЬ ПОДІЛ СПАДЩИНИ 

Спадкоємці хочуть поділити спадщину, що складається з майна різної вартості. Чи мо-

жна розділити їх так, щоб кожен спадкоємець відчував, що отримав справедливу частку? 

 

9. ПРОВЕДІТЬ РАЗОМ ДОСЛІДЖЕННЯ З ГРУПОВОГО СКРИНІНГУ 

Учні виконують роль дослідників, які намагаються знайти людей, інфікованих вірусом, 

у більш ефективний спосіб. Метод групового скринінгу, представлений у цій активності, 

бере свій початок ще з часів Другої світової війни і використовується зараз для тесту-

вання на SARS-CoV-2. 

 

10.  ПОГОВОРІТЬ ПРО ТАНЕННЯ ЛЬОДУ І ПОРЯДКИ ВЕЛИЧИН 

У цій активності ставляться великі питання про планету Земля, і учасники ознайомлю-

ються з деякими методами пошуку відповідей на них. Вивчайте питання Фермі, оцінки 

на порядки величин та використовуйте дані для створення простих моделей. 
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Ханойська вежа та вежа Штокмайєра  

 

Підготовка:  

Бажано використовувати гру, яку зображено на малюнках нижче. Але якщо гри 

немає, то можна створити диски самостійно, склеївши  

кілька картонних кіл разом, потрібно буде зробити декілька дисків. Стрижні не 

обов’язкові. Альтернативою є використання монет різного розміру. 

Учасники: 

Вік учасників від 6 років. В ідеалі підготуйте одну гру на людину. Також можна 

провести гру в групах по 2-3 людини, щоб гравці обговорювали стратегію. 

Примітка: ця гра також підходить для незрячих людей. 

Правила гри в Ханойську вежу: 

Є N дисків різних розмірів і три стрижні. Число N може бути будь-яким, напри-

клад 5, як на малюнку. На початку гри всі диски нани-зуються на один стрижень 

у порядку спадання розмірів: найбільший диск розташований знизу. Єдиний до-

зволений рух –  це  переміщення верхнього диска з одного стрижня на інший із 

дотриманням обмеження, що жоден диск не може бути покладений на диск мен-

шого  

розміру. Мета гри – перемістити вежу з лівого стрижня  на правий.  

 

 
 

 

 

Можливі завдання: 

1. Почніть із трьох дисків і перемістіть усі диски з лівого стрижня на правий. Яка 

найменша кількість ходів? 

2. Повторіть те саме з чотирма дисками та перемістіть усі диски з лівого стрижня на 

правий. Яка найменша кількість ходів? 

3. Повторіть те саме з п’ятьма дисками та перемістіть усі диски з лівого стрижня на 

правий. Яка найменша кількість ходів? 
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4. (Це питання складніше і вимагає знайомства з абстрактною алгеб-рою). Чи мо-

жете ви вгадати найменшу кількість ходів для N дисків? Підказка: нехай aN  – це 

найменша кількість ходів для N дисків.  

Обчисліть aN як функцію від aN-1. 

Варіація Ханойської вежі з переміщенням на сусідні стрижні: 

Додаткове обмеження: диск завжди потрібно переміщати з одного стрижня на 

сусідній. 

 
Можливі завдання: 

1. Зіграйте в гру з трьома дисками та перемістіть усі диски з крайнього лівого 

стрижня на крайній правий. Яка найменша кількість ходів? 

2. Повторіть те саме з чотирма дисками та перемістіть усі диски з крайнього 

лівого стрижня на крайній правий. Яка найменша кількість ходів? 

3. (Це питання складніше і вимагає знайомства з абстрактною алгеброю) Чи 

можете ви вгадати найменшу кількість ходів для N дисків?  

Підказка: нехай bN  – це найменша кількість ходів для N дисків. Обчисліть bN як функ-

цію від bN-1. 

Групове обговорення: 

На цьому етапі проведіть групове обговорення, перш ніж переходити до наступ-

них завдань. Попросіть гравців пояснити загальну послідовність і висловити ду-

мки щодо пошуку закономірності (формули). 

Циклічна Ханойська вежа: 

Тепер три стрижні знаходяться у вершинах трикутника і диск можна переміщати 

лише на наступний за годинниковою стрілкою стрижень. Нехай А, В і С – три 

стрижні, що розташовані за годинниковою стрілкою. 

Можливі завдання: 

1. Зіграйте в гру з трьома дисками та перемістіть усі диски з А на В. Яка 

найменша кількість ходів? 

2. Повторіть те саме з чотирма дисками та перемістіть усі диски з А на В. 

Яка найменша кількість ходів? 

3. Зіграйте в гру з трьома дисками та перемістіть усі диски з А на С. Яка 

найменша кількість ходів? 

4. Повторіть те саме з чотирма дисками та перемістіть усі диски з А на С. 

Яка найменша кількість ходів? 
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Вежа Штокмайєра: 

Є N дисків різних розмірів і чотири стрижні.  

Три стрижні розташовані у вершинах трикутника і називаються бічними стри-

жнями, четвертий знаходиться в центрі трикутника і називається центральним 

стрижнем. 

На початку всі диски розміщені на одному бічному стрижні в порядку змен-

шення їхніх розмірів знизу вгору.
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Єдиними допустимими рухами є переміщення верхнього диска з одного бічного 

стрижня на центральний або з центрального на бічний і (так само, як у грі Ханой-

ська вежа) з дотриманням обмеження, що жоден диск не може бути покладено на 

диск  меншого розміру. 

Можливі завдання:  

1. Почніть із двох дисків і перемістіть всі диски з одного бічного стрижня на 

інший бічний стрижень.  Доведено, що найменша кількість ходів дорівнює 6. Чи 

можете ви досягти цього результату? 

2. Повторіть те ж саме з трьома дисками і перемістіть всі диски з одного бі-

чного стрижня на інший бічний стрижень. Доведено, що найменша  кількість хо-

дів дорівнює 12. Чи можете ви досягти цього результату? 

3. Повторіть те ж саме з чотирма дисками і перемістіть всі диски з одного 

бічного стрижня на інший бічний стрижень. Доведено, що найменша кількість 

ходів дорівнює 20. Чи можете ви досягти цього результату? 

4. Повторіть те ж саме з п'ятьма дисками і перемістіть всі диски з одного 

бічного стрижня на інший бічний стрижень. Доведено, що найменша кількість 

ходів дорівнює 32. Чи можете ви досягти цього результату? 

 

Після гри: 

Обговоріть різні стратегії. Хочете – вигадайте нові правила! Наприклад, збіль-

шення кількості стрижнів зменшує найменшу кількість ходів для N дисків. Або 

створіть нову власну гру! 

Ви також можете переглянути відео Ейлін МакДональд для проекту Numberphile, 

у якому вона демонструє гру в Ханойську вежу (включаючи картонну версію без 

паличок) та розповідає про те, як під час цієї гри виникає музика, цікаві законо-

мірності та інші круті ідеї. 

Створюйте та діліться! 

Зніміть відео того, як хтось дуже швидко грає у Ханойську вежу (найкраще це робити з 

висоти). Ви можете навіть прискорити відео. Чи можете ви придумати нові правила гри?  

 

Використані джерела: 

Variations of the Four-Post Tower of Hanoi Puzzle, Paul K. Stockmeyer, Proceedings of the 

Twenty-fifth Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory and 

Computing (Boca Raton, FL, 1994). Congr. Numer. 102 (1994), 3–12.  

https://www.youtube.com/watch?v=PGuRmqpr6Oo
https://youtu.be/PGuRmqpr6Oo
https://www.cs.wm.edu/~pkstoc/boca.pdf
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?id=1669
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?id=1669
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=147488
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=147488
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Голки Бюффона  

 

Учасники: 

Вік учасників від 12 років. Бажані знання з теорії ймовірностей та вміння інтегрувати. 

 

Підготовка: 

Потрібна велика кількість паличок – «голок» та «дошка». Як палички можна взяти голки, 

зубочистки, сірники, палички від ескімо, дерев’яні шпажки або інші види невеликих па-

личок однакової довжини. Дошку можна зробити з великого аркуша паперу (наприклад, 

обгорткового) або намалювати на підлозі крейдою. 

Активність:  

Задача полягає у знаходженні наближеного значення числа π з використанням теорії 

ймовірностей. 

1. Намалюйте на дошці паралельні прямі, відстань між якими має бути рівно вдвічі 

більшою за довжину палички. 

2. Підкиньте палички в повітря, щоб вони впали на дошку. 

3. Порахуйте кількість паличок, які перетинають паралельні прямі. 

4. Поділіть кількість кинутих паличок на кількість паличок, які перетнули лінії. Ре-

зультат має бути наближеним до числа π. 

Координатор активності має пояснювати порядок дій. Потім нехай учасники само-

стійно проведуть експеримент у малих групах. 

Можливі варіації експерименту: 

• Що станеться, якщо між паралельними прямими буде різна відстань? 

• Спробуйте використовувати палички та дошку різних форм. Наприклад, як до-

шку візьміть шахову дошку або підкидайте рівносторонні трикутники над три-

кутною сіткою. 

Створюйте та діліться! 

Запишіть відео події та власне пояснення, створіть нові завдання на тему геометричної 

ймовірності. 
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Математична підготовка та ресурси: 

Це завдання базується на «Задачі Бюффона з голкою», названій на честь французького 

математика Жоржа-Луї Леклерка, графа де Бюффона, який вперше опублікував її у 18 

столітті. 

Імовірність того, що одна голка перетне лінію, дорівнює 1/ π. Ми можемо оцінити ймо-

вірність події, повторивши експеримент багато разів і поділивши кількість успішних ви-

падків на загальну кількість випадків. У цьому випадку «успіх» полягає в тому, щоб пе-

ретнути лінію, і це дає нам наближений результат. Чому в імовірності фігурує число π? 

Голка, яка падає абсолютно паралельно лініям на дошці, матиме майже нульову імовір-

ність перетнути лінію, а та, яка падає ідеально перпендикулярно, матиме імовірність 0,5 

перетнути лінію (максимум). Імовірність пов’язана з кутом повороту стрілки, і всі мож-

ливі кути описують повне коло.  

Одне пояснення можна дати за допомогою інтегрування та просто інтуїтивного уявлення 

про імовірність (див. посилання 2, метод 1). Якщо студенти мають більш формальну 

підготовку з імовірності, це можна пояснити за допомогою функцій щільності (див. по-

силання 1) або математичного очікування (див. посилання 2, метод 2). 

Посилання: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=sJVivjuMfWA  

2. https://www.youtube.com/watch?v=szUH1rzwbAw  

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Buffon%27s_needle_probl

em  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sJVivjuMfWA
https://www.youtube.com/watch?v=szUH1rzwbAw
https://en.wikipedia.org/wiki/Buffon%27s_needle_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Buffon%27s_needle_problem
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Математичні пошуки скарбів 

У цій грі невеликі команди шукають цікаві з математичної точки зору предмети за 

списком і фотографують їх. Ця активність про відкриття нового, творче мислення та по-

гляд на звичайні речі з математичної точки зору. 

У цю гру можуть грати команди з 3–5 дітей віком від 12 років або сім’ї (де дорослі 

можуть запропонувати допомогу в інтерпретації деяких вказівок молодшим учасникам). 

Її також можна адаптувати до конкретних умов вашого святкування Міжнародного дня 

математики. 

1. Визначте місце розташування 

Окресліть зону, де учасникам буде дозволено шукати предмети. Це може бути в межах 

шкільної території, парку, міського кварталу, невеликого мікрорайону, історичного 

місця. В ідеалі вона має бути достатньо велика, щоб групи могли робити незалежні 

дослідження, але достатньо мала, щоб вони натикалися один на одного і відчували, що 

всі грають разом. 

Також можна спланувати варіант гри, який називається Математичною Стежкою, де всі 

учасники рухаються разом із гідом, дотримуючись певного шляху, шукаючи предмети 

по дорозі. Математична Стежка дозволяє грати в місцях, куди люди зазвичай не можуть 

потрапити самі (наприклад, у приватних приміщеннях шкільної будівлі), і зосередитися 

на математичних чи історичних елементах, які люди можуть не помітити. 

2. Визначте часові рамки 

Установіть часовий ліміт, щоб створити невелике відчуття терміновості та зацікавити 

людей. Ми пропонуємо 45 хвилин. Активність не повинна закінчуватися, коли «всі 

предмети знайдено», оскільки завжди є шанс покращити попередню знахідку. Ця 

діяльність є командною та має спільну мету, тож команди можуть допомагати одна одній 

заповнювати списки знахідок. 

3. Складіть список предметів 

Створіть контрольний список із 10 предметів, які мають знайти групи. Ми надаємо 

ілюстровані картки з деякими прикладами (вони є в кінц цього параграфу), включно з 

деякими порожніми картками, на яких ви можете створити нові завдання. Доповнюйте 

ці списки об’єктами, які доступні саме у ваших регіонах або саме для ваших вікових 

груп. 

Предмети мають бути впізнаваними навіть без спеціальних математичних знань. Це не 

про пошук відповідей на  задачі, а радше про те, щоб дивитися на світ навколо нас 

очима математика. 

4. Як знайти та зафіксувати знайдені предмети 

Коли елемент зі списку знайдено, команда повинна сфотографувати його. Якщо немає 

змоги користуватися фотоапаратом, можна намалювати знайдені предмети, підписати їх 

на звороті картки або позначити їх розташування на мапі ігрової зони цифрою чи 

наліпкою. 
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Дієвою стратегією, яку можна запропонувати командам, є моделювання шуканого 

предмета (створення потрібного предмета замість того, щоб шукати його наобум). 

Заохочується нестандартне мислення та творча інтерпретація інструкцій. Багато 

предметів можна інтерпретувати по-різному і розглядати альтернативні точки зору 

(насправді, науково). 

5. Поділіться результатами 

Після завершення «пошуку скарбів» всі групи діляться своїми знахідками. Якщо 

учасників небагато, вони можуть сісти разом і показати один одному те, що вони 

знайшли, з екранів своїх телефонів. Більші групи можуть використовувати різноманітні 

механізми: роздрукувати фотографії та роз-містити їх на стіні, поділитися ними у своїй 

улюбленій соціальній мережі або завантажити їх у спільну галерею в онлайн-сервісі 

фотографій, звідки їх можна показати на великому екрані. Залучіть більше технічних 

спе-ціалістів до вашої організації для найефективнішого та найпростішого рішення. 

У цій грі немає конкретних переможців, це спільна гра, метою якої є весело провести 

час і подивитися на речі з іншої точки зору, звертаючи увагу на їхні аспекти, які є 

частиною різних розділів математики. Використовуйте цей момент єднання, щоб 

нагородити значками або наліпками всіх учасників і зробити святкові селфі. 

Перед подією 

4. Визначте ігрову зону та часові рамки. 

5. Складіть контрольний список предметів. 

6. Сплануйте, як будуть формуватися команди та як будуть знаходитися та 

фіксуватися предмети. 

5. Сплануйте, як команди ділитимуться своїми висновками з усіма. 

Під час заходу 

1. Зберіть людей і поясніть правила. 

2. Сформуйте команди. 

3. Повідомте місце, часові обмеження і місце зустрічі. 

4. Роздайте картки з предметами, які потрібно знайти. 

5. Виконайте «Пошук скарбів»! 

6. Поділіться своїми висновками. 

7. Святкуйте із фінальним селфі 
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Числа, які відображають 
щось інше. 

Наприклад, числа на 
годин-нику позначають 
кількість часу (хвилини, 

години) 

Найбільше число, 

яке ви можете знайти. 

Щось із природи з дуже 

геометричною формою. 

Квітка, рослина, фрукт, овоч, 

камінь  тощо. 

Геометрична конструкція. 
Будівля, скульптура, міст, арка, 
дверний отвір, вікно або інші 
речі, побудовані людиною. 

 

   

Витвір мистецтва, що 
використовує цікаві 
геометричні фігури. 

Група речей, занадто 
велика, щоб їх можна було 

порахувати. 

Річ, форма якої складається з 
плоских поверхонь і твердих 

країв, без вигинів. 

Річ, форма якої складається 
лише з вигнутих поверхонь 
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Щось, що, на вашу думку, 
потребує дуже точних 

вимірювань або складних 
розрахунків для створення. 

Кола всередині інших кіл. 

Стільки квадратів або 
прямокутників, скільки  

ви можете вмістити  
на одній картинці. 

Многокутник з найбільшою 
кількістю сторін, які ви 

можете знайти. 

Многокутник – це пласка 
замкнена фігура, усі 

сторони якої є прямими 
лініями. 

 

   

Недосконале коло. 

Щось, що майже 

ідеально кругле, але не 

зовсім. 

Прихований трикутник. 

Трикутник, утворений краями 
предметів або в просторі між 
предметами, який видно лише 
з певної позиції та напрямку. 

Дизайн, створений шляхом 
розміщення геометричних 
фігур одна біля одної без 

проміжків. 

Наприклад, геометрична плитка 

для підлоги або стін 

Речі або фігури, 

розташовані в барвистому і 

симетричному дизайні. 

Подібно до калейдоскопа, 

геометричної квітка або 

крила метелика. 
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Група речей, колір, розмір або 
форма яких повторюються за 

певним шаблоном. 

Група схожих речей, які, 
вочевидь, розподілені 

випадковим чином, без 
жодної закономірності. 

Група схожих речей, 
впорядкованих за розміром. 

Об'єкт, який був би дуже 
швидким і захопливим 

атракціоном, якби ви могли 
зменшитися в розмірах. 
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Хаотичні танці 

Учасники: 

Вік учасників від 10 років, 10 або більше осіб, знання математики не потрібні. 

Активність: 

Учасники збираються у великому просторі (наприклад, у парку, спортзалі, дворі, залі тощо). 

Підготуйте звукову систему, щоб усі могли чути музику (вона має бути енергійною, що 

мотивує танцювати). Попросіть усіх учасників дотримуватися цих правил: 

● Таємно оберіть двох інших людей (своїх партнерів) і запам'ятайте їхні імена. 

● Коли заграє музика, почніть  танцювати під неї, пересуваючись з двома партнерами в 

позицію, яка утворює трикутник з трьома рівними сторонами. 

● Намагайтеся зберігати цей «трикутник» із партнерів, коли їхні позиції змінюються. 

● За бажанням: якщо можете, спробуйте з'ясувати, до яких ще трикутників вас могли 

залучити. Танець закінчується після того, як музика припиняє грати, але його можна 

повторити. 

Після танцю 

Розгляньте отриману систему й знайдіть рівносторонні трикутники у фінальному візерунку. 

Здогадайтеся, хто вибрав вас як частину свого трикутника. Ви також можете попросити 

кожного вказати на свого партнера по трикутнику обома руками. 

Поставте запитання: 

Чи важко було залишатися вершиною  вашого трикутника? 

Як змінювався розмір вашого трикутника під час танцю? 

Що станеться, якщо троє людей виберуть собі однакових партнерів по три-кутнику? 

Що станеться, якщо двоє людей оберуть один одного партнерами в три-кутнику, а третій – 

іншу людину? 

Чи можна виконувати цю вправу з іншими фігурами (наприклад, відрізками, 

чотирикутниками)? Залежно від поверхні, на якій ви танцюєте, ви можете позначити 

трикутники (крейдою або чимось подібним). Ви можете зробити це до і після танцю, щоб 

порівняти (найкраще використовувати різні кольори). 

Повторіть танець 

Нехай группа поекспериментує з різними вихідними положеннями для трикутника 

(учасники стоїть по колу, по прямій лінії, на двох паралельних прямих тощо). 

Якщо ви танцюєте в темряві, танцюристи можуть вказувати на своїх партнерів двома 

ліхтариками. 

Спробуйте повторити танець, вибираючи тих самих людей і починаючи з тієї самої позиції. 

Ви закінчуєте на тому ж місці? 

Альтернативи:  

Колективний танець: Учасники обирають лідера, який стоїть у центрі групи. Як тільки 

звучить музика, всі танцюристи мають дотримуватися цих правил: 

• Жоден танцюрист не може наближатися до інших танцюристів ближче, ніж на 0,5 м 

(один довгий крок). 

• Жоден танцюрист не може відходити від групи далі, ніж на 1 м (два довгі кроки). 



День математики 18  

• Всі танцюристи мають танцювати в загальному напрямку групи. 

Ведучий має додаткове завдання: вибирає напрямок танцю, переміщається під час танцю, а 

також може робити різкі зміни в будь-якому напрямку. 

Створюйте та діліться! 

Зніміть танець на відео (найкраще робити це з висоти). Створіть нові правила для різних 

хаотичних, колективних або інших математичних танців. Поділіться своїми творіннями, 

відео, плейлистами тощо, використовуючи хештеги #idm314. 

Математична підготовка та ресурси: 

Ця діяльність є інтерактивним представленням детермінованої, але хаотичної системи. У 

таких системах поведінка всіх елементів заздалегідь визначена, тому в процесі немає 

випадковості (це означає, що якби ми повторили екс-перимент з точно такими ж умовами, 

був би отриманий той самий результат). Однак, оскільки система дуже чутлива до 

невеликих змін початкового стану, здається, що її поведінка непередбачувана (популярний 

«ефект метелика»). Цей тип систем вивчає теорія хаосу, розділ математики. Він 

використовується для аналізу багатьох інших речей: погоди, клімату, фінансових систем, 

дорожнього руху та руху рідин. 

Виконуючи колективний танець, учасники імітують алгоритм оптимізації, навіяний 

поведінкою зграї птахів (метод рою часток). Ця програма-симулятор моделює зграю риб: 

https://imaginary.github.io/cindyjs-apps/fish/index.html 

Автор: 

Ця активність була запропонована Дем’яном Гусом. 

  

https://imaginary.github.io/cindyjs-apps/fish/index.html
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Доведення без слів 

 

1.(a + b)2 = a2 + b2+ 2ab 

 
2.Теорема Піфагора  

a2 + b2=с2 

 
3. 
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4. A=
2r   

 

5. Теорема Вівані d1+d2+d3=h 

 
 

6. ( )
1

2
A r a b c= + +   
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7. 
1 1

arctan arctan arctan1
2 3
+ =   

 

 

8. ( )1 2 ... 1 2n n n+ + + = +  

 

9. 21 3 ... (2 1)n n+ + + − =  
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10. ( )( )
23 3 3 3 1

1 2 3 ... 1
4

n n n+ + + + =  +

 

11. 
1 1 1 1

1 ....
2 4 8 16

= + + + +  

 

12. 

2 3 4
1 1 1 1 1
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3 4 4 4 4

       
= + + + +       
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Математичні парадокси та софізми 

 

Парадокс із днями народженнями 

 

Припустимо, що в класі разом із вами 24 людини. Поставте питання -  яка імовірність того, 

що як мінімум дві людини святкують день народження в один і той самий день? 

Наша інтуїція підказує нам, що така імовірність скоріш за все мала. Як ми міркуємо – у році 

365 днів (для спрощення знехтуємо високосними роками), а людей – всього 24. Насправді 

ж відповідь неочікувана - імовірність такої події перевищує 50%! 

Порахуємо імовірність того, що дні народження двох людей не співпадуть. це Зрозуміло, 

що тільки в одному випадку з 365 дні народження співпадають, тому ймовірність дорівнює 

(365-1)/365. Імовірність неспівпадіння дня народження третьої особи з першими двома 

становить 363/365, четвертої – 362/365 і так далі до двадцять четвертої людини, для якої 

відповідна імовірність дорівнює 342/365. Для того, щоб  тепер знайти імовірність того, що 

всі 24 дні народженні не співпадають, треба перемножити ці дроби між собою, тобто  

364 363 362 361 341
...

365 365 365 365 365
     

Після розрахунків і отримуємо 23/50. 

Якщо ви азартна людина, то у випадку парі, що серед 24 осіб принаймні у двох співпадуть 

дні народження, ви будете вигравати у 27 випадках з 50 і програвати у 23 випадках з 50. 

Для довільної кількості людей n, формула для підрахунку ймовірності буде мати вигляд 

( )
365!

365 365 !n n−
 

 

Як випливає з цієї формули, то відповідно, чим більша група людей, тим більша 

імовірність, що у когось співпадуть дні народження. Так, в групі з 30 осіб імовірність 

такої події перевищує 70%, у групі з 40 осіб – більше 89%, а у групі з 60 осіб – майже 

дорівнює 100%.  

Але не забувайте: якщо хтось народився 29 лютого, то це знижує імовірність збігу днів на-

родження.  

 

 

Парадокс очікування 

 

Пригадайте таку життєву ситуацію: ви чекаєте на автобус на зупинці. Коли саме він прийде, 

залежить від непередбачуваних дорожніх ситуацій. Нам відомо, що графік руху автобусів 

передбачає 10 хвилинний інтервал. Скільки в середньому доведеться чекати на автобус? 

На перший погляд здається що це 5 хвилин.  

Ми міркуємо так - якщо ми випадково приходимо на зупинку і не знаємо, коли від’їхав 

черговий автобус, то в середньому до наступного автобуса залишиться половина часу  = 

5 хвилин. Але це було б вірним, якби автобуси ходили з інтервалом рівно 10 хвилин без 

непередбачуваних дорожніх ситуацій. Як показано на рисунку, коли реальний інтервал 

руху збігається з середнім інтервалом 
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Якщо ж є непередбачувані дорожні ситуаці і в середньому графік руху передбачає 10-

хвилинний інтервал, то можемо  розглянути таку екстремальну ситуацію, коли автобуси 

приходять «через раз»: то через 1 хвилину, то через 19 (кожен другий потрапляє в 

затор). Але при цьому середній час між автобусами – 10 хв, а  реальний інтервал руху не 

збігається з середнім інтервалом 

 
 

Тоді імовірність прийти на зупинку під час 19-ти хвилинного інтервалу в 19 разів більше, 

ніж під час однохвилинного. Пасажир у 19 разів частіше потраплятиме в інтервал, коли 

автобус затримується. Тоді середній час очікування для пасажира буде (9,5 · 19 +  0,5 · 1)/20 

= 9 хвилин. Таке очікування майже вдвічі довше за 5 хвилин, які очікувалися інтуїтивно. 

Якщо автобуси ходять нерегулярно, то є інтервали більші та менші середнього значення. 

Але ймовірність прийти на зупинку під час довшого інтервалу більша. Тому для людини, 

яка приходить на зупинку, довші інтервали між автобусами мають більшу вагу в його 

«середньому часі очікування». Отже, «парадокс» виникає через різне розуміння середнього 

значення в людини, яка приходить на зупинку чекати автобус, і у спостерігача, який весь 

час стоїть на зупинці і записує інтервали між автобусами. 

 

Парадокс «зникнення клітини» 

 

Це більше фокус, аніж протиріччя. Ми пропонуємо для демонстрації цього парадоксу за-

здалегідь зробити модель. Модель – трикутник, складений із кольорових частин, як пока-

зано на верхній частині рисунку.  

 

Виявляється, якщо переставити ці частини інакше, вийде той самий трикутник, але без од-

нієї клітини. Ніякої магії тут немає, просто помилкою було вважати «гіпотенузу» гіпоте-
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нузою, прямим відрізком. Варто звернути увагу на те, що тангенси менших кутів черво-

ного та блакитного трикутників різні, що створює «вгин», а потім «вигин» псевдо гіпоте-

нузи великого трикутника. Така різниця і дає нам «зайвий» квадратик. 
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Справедливий поділ 
 

Учасники: 

Вік учасників від 12 років, розділені на групи по 4-5 осіб. 

Опис: 

Дослідіть різні математичні способи того, як поділити торт між кількома людьми так, щоб 

усі отримали рівні шматочки. У фінальній активності замість торта розподіляються 

домашні справи. Хоча всі хочуть отримати найменшу (а не найбільшу) кількість хатніх 

справ, ми можемо розподілити їх справедливо за допомогою подібного методу. 

Інструменти: 

Підготуйте картонні ножики, картонний меч і картонні торти для кожної групи або, ще 

краще, попросіть учасників самостійно їх виготовити. Торти не мають бути однорідними, 

щоб учасники могли віддати перевагу якійсь частині. 

 

 
Активність 1 – Спосіб розділення торту між двома учасниками без образ: 

Мета полягає в тому, щоб розділити торт між двома учасниками так, щоб жоден учасник не 

не відчував себе ображеним через розмір шматка, отри-маного іншим учасником. 

• Запитайте групу, чи може хтось придумати стратегію для досягнення цієї мети. 

• Запропонуйте стратегію: «Я ріжу, ти вибираєш» і випробуйте її кілька разів із двома 

учасниками. Припустимо, Маріам ріже, а Каучер вибирає. Як повинна різати 

Маріам, щоб вона не позаздрила Каучеру? Такий поділ називається «без образ». 
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• Обговоріть таке питання: краще бути тим, хто ріже, чи тим, хто вибирає? 

• Оскільки вибирати краще, Маріам пропонує вдосконалити попередню стратегію. 

Вона каже Каучеру: «Я буду неперервно переміщати два ножі зліва направо над 

тортом. Коли ти скажеш мені зупинитися, я зупинюся і розріжу торт за отриманими 

позиціями двох ножів. Тоді я виберу або шматок між двома ножами, або дві торцеві 

частини, а тобі дістанеться решта». 

• Обговоріть таке питання: Як Маріам повинна тримати свої ножі? Коли Каучер 

повинен сказати «стоп»? 

 

 
• Якщо група учасників не знаходить стратегію, поясніть її: Маріам повинна тримати 

свої два ножі так, щоб завжди бути задоволеною будь-якою з двох отриманих 

частин. Каучер повинен сказати «Стоп!», коли він однаково задоволений двома 

частинами. 

• Але чому ми маємо бути впевнені, що Каучер хоч колись буде однаково задоволений 

двома частинами? Якщо учасники не знайдуть пояснень, запропонуйте і обговоріть 

наведене нижче. 

• Ось пояснення, чому існує принаймні один випадок, коли Каучер буде однаково 

задоволений двома частинами. Спочатку один ніж зна-ходиться на лівому краю 

торта, а інший ділить торт на дві порції. Припустимо, що Каучер віддає перевагу 

правому шматку (тобто частці «поза ножами»). З іншого боку, коли один ніж 

знаходиться на правому краю, той самий бажаний шматок тепер знаходиться між 

ножами. Відбувся неперервний рух ножів, при якому спочатку Каучер віддавав 

перевагу частці поза ножами, а в кінці він віддавав перевагу частці між ножами. 
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Отже, в проміжку між ними ніж пройшов позицію, де обидва поділи однаково 

підходять Каучеру (це застосування теореми про середнє значення). 

•  Ми називаємо такий розподіл «справедливим», тому що і Маріам, і Каучер 

отримують шматок, яким вони будуть задоволені. Спра-ведливий поділ не 

викликає образ, але обернена задача може бути не такою. 

Активність 2 – Пропорційний розподіл торта між n учасниками 

Мета полягає в тому, щоб кожен учасник отримав частку, яку він оцінює як щонайменш 

1/n від цілого торта. 

• Запитайте, чи хтось хоче запропонувати свій метод. 

•  Ось один із методів: ніж знаходиться в руці ведучого, який пересуває його зліва 

направо. Як тільки один із учасників каже «Стоп!», веду-чий зупиняється й 

розрізає торт вздовж положення ножа. Учасник, який сказав «Стоп!», отримує 

шматок зліва від ножа.  

• Далі ведучий знову починає рухати ножем по шматку торта, що за-лишився, доки 

другий учасник не скаже «Стоп!». Цей учасник отри-мує наступний шматок зліва 

від ножа і так далі. Останній учасник (який не сказав «Стоп!») отримує останній 

шматок, що залишився. 

 

 
 

• Спробуйте цей метод кілька разів з усією групою: ведучий повинен рухати ножем 

дуже-дуже повільно, щоб учасники мали час визна-читися зі своєю стратегією. 

Чи відчувають деякі учасники, що вони отримали шматок, менший за їхню частку 

розміром 1/n від цілого торта? Якщо так, як вони можуть змінити свою стратегію? 

• Ось стратегія пропорційного поділу: кожен учасник каже «Стоп!», якщо вважає, 

що величина зліва від ножа становить щонайменше 1/n від загальної величини 

всього торта.  

• Зауважимо, що ця стратегія не є стратегією без образ. Чому? 

Активність 3 – Поділ торта без образ між 3 людьми  

Тепер завдання полягає в тому, щоб розділити торт так, щоб жоден учасник не відчував 

себе обділеним відносно інших двох. 
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• Запитайте, чи хтось хоче запропонувати стратегію. 

 

•  Ось одна зі стратегій: ведучий тримає меч і рухає ним зліва направо. У той же час 

кожен учасник пересуває ніж із правого боку меча. Щойно один із учасників каже 

«Стоп!», всі припиняють рухати ножами. Торт розрізається у двох місцях: за 

позицією меча та се-реднього ножа. Учасник, який сказав «Стоп!», отримує 

шматок зліва від меча. Із двох учасників, що залишилися, той, чий ніж 

знаходиться правіше, отримує правий шматок, а третій учасник отримує середній 

шматок. 

• Спробуйте цей метод кілька разів, доручивши роль ведучого різним учасникам. 

Ведучий повинен рухати меч дуже повільно, щоб учасники мали час визначитися зі 

своєю стратегією. Чи всі учасники задоволені отриманим поділом? Чи хоче хтось 

запропонувати стратегію, як кожен учасник повинен рухати свій ніж? 

• Ось стратегія поділу без образ: 

○ Кожен учасник тримає свій ніж так, щоб дві відмежовані ним частини, 

праворуч від меча, мали для нього однакову цінність. 

○ Назвемо "учасником 1" – того, чий ніж знаходиться найдалі ліворуч, 

"учасником 2" – того, чий ніж знаходиться посе-редині, а "учасником 

3" – того, чий ніж знаходиться найдалі праворуч. 

○ Учасник 1 каже «Стоп!» щоразу, коли виявляє, що лівий шматок має для 

нього таку саму цінність, як і середній. 

○ Учасник 2 каже «Стоп!», коли три шматки мають для нього однакову 

цінність. 

○ Учасник 3 каже «Стоп!» щоразу, коли виявляє, що ліва та права частини 

мають однакову цінність. 

● Обговоріть, чому це стратегія без образ. Вислухайте точку зору кожного 

учасника і поясніть, чому жоден із них не заздрить частці іншого. 

Активність 4 – Розподіл домашніх обов'язків між 3 людьми без образ 

Якщо ми розкладемо обов'язки у вигляді сітки, то зможемо розділити їх, як торт. У цьому 

випадку кожен учасник захоче отримати найменший шматок. Тому наша мета полягає в 

тому, щоб жоден учасник не заздрив частці обов'язків інших. 

• Ця проблема є аналогічною до Активності 3, і ми можемо вивести з неї стратегію. 

У когось є ідеї? 
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• Ось одна зі стратегій. Ведучий тримає в руках меч і рухає ним зліва направо. 

Одночасно кожен учасник пересуває ніж праворуч від меча. Щойно один із 

учасників каже «Стоп!», усі припиняють рухати ножем. Сітка розрізається у двох 

місцях: за позиціями меча та середнього ножа. Учасник, який сказав «Стоп!», 

отримує крайній правий шматок. З двох учасників, що залишилися, той, чий ніж 

знаходиться далі праворуч, отримує середній шматок, а останній - лівий. 

 

Миття 

вікон 

Прання 

білизни 
Кулінарія Прасування 
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Прибирання 

ванної 

кімнати 

Косіння 

газону 
Підмітання Переробка 

 

• Спробуйте цей метод кілька разів, доручивши роль ведучого різним 

учасникам. Ведучий повинен рухати меч дуже повільно, щоб учасники 

мали час визначитися зі своєю стратегією. Чи всі учасники задоволені 

отриманим поділом? Чи хоче хтось запро-понувати стратегію, як кожен 

учасник повинен рухати свій ніж? 

• Ось стратегія розподілу обов'язків без образ: 

o Усі учасники тримають свої ножі так, щоб крайній лівий шматок мав для 

них таку ж вагу, як і шматок між мечем та їхнім власним ножем. 

o Назвемо «учасником 1» – того, чий ніж знаходиться найдалі  

ліворуч, «учасником 2» – того, чий ніж знаходиться посередині,  

а «учасником 3» – того, чий ніж знаходиться найдалі праворуч. 

o Учасник 1 каже «Стоп!» щоразу, коли виявляє, що ліва і права частини 

мають однакову цінність. 

o Учасник 2 каже «Стоп!» коли три шматки мають для нього однакову 

цінність. 

o Учасник 3 каже «Стоп!» щоразу, коли бачить, що середня і права частини 

мають однакову цінність. 

• Обговоріть, чому ця стратегія без образ. Вислухайте точку зору кожного учасника і 

поясніть, чому жоден з них не заздрить частці іншого. 
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Створюйте та діліться! 

Ділися фотографіями та відео активності чи стратегіями, що запропоновані в групі, 

використовуючи хештег #idm314 

Поглибити знання можна, переглянувши кілька відео на цю тему: 

• Подивіться інший спосіб поділити торт між трьома людьми, який пояснює Ханна 

Фрай у відео від Numberphile. 

• Математичні зустрічі – Справедливий розподіл: Як справедливо розрізати торти (і 

не тільки). Розповідь професора Френсіса Су про справедливий розподіл у му-зеї 

MoMath.  

https://www.youtube.com/watch?v=kaMKInkV7Vs
https://www.youtube.com/watch?v=kaMKInkV7Vs
https://www.youtube.com/watch?v=CBVg8x4LWZE
https://www.youtube.com/watch?v=CBVg8x4LWZE
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Поділ спадщини  

 

Учасники: 

Вік учасників від 12 років, розділені на групи по 4-5 осіб. 

Огляд:  

Спадкоємці хочуть поділити спадщину, що складається з набору речей, наприклад, 

будинок, автомобіль, каное, музичні інструменти тощо. Не всі спадкоємці мають однакові 

уподобання, і не всі речі мають однакову вартість. Чи можна розділити їх так, щоб кожен 

спадкоємець відчував, що він отримав справедливу частку? Ми припускаємо, що 

спадкоємець, який отримав більше, ніж належить йому, може повернути певну суму грошей 

іншим спадкоємцям. 

Активність 

● Почніть з опису наступного методу. Кожен спадкоємець готує запе-чатану 

пропозицію з грошовою оцінкою, яку він дає всім товарам. Наприклад, ось 

пропозиції, зроблені Алісою, Бобом і Сесілією (у тися-чах доларів). 

 

 Аліса Боб Сесілія 

Будинок 360 290 255 

Автомобіль 21 26 17 

Гітара 5 10 6 

Каное 1.5 2 3 

Велосипед 2.5 2 4 

Всього 390 330 285 

 

Групу (наприклад, кожен член групи є спадкоємцем) просять підго-тувати список 

речей, запечатані пропозиції та скласти відповідну таблицю. 

● З таблиці видно, що Аліса оцінює всі товари у 390 тисяч гривень. Отже, вона повинна 

оцінити свою частку в 130 тисяч. Аналогічно, Боб оцінює всі товари у 330 тис.; отже, 

він повинен оцінити свою частку у 110 тис. Нарешті, Сесілія оцінює суму товарів у 

285 тис., тому вона повинна оцінити свою частку у 95 тис. Випишіть відповідні числа 

для списку пропозицій групи. 

● Кожна річ дістається тому, хто запропонує найвищу ціну. Таким чином, Аліса 

отримує будинок, Боб – машину і гітару, а каное і велосипед дістаються Сесілії. Але 

так деякі спадкоємці можуть отримати більше, ніж належить їм, а інші – менше. 

 

 Аліса Боб Сесілія 

Вартість отриманих речей 360 36 7 

Очікувана частка 130 110 95 
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Різниця 230 -74 -88 

 

Побудуйте відповідну таблицю для вашої групи. 

● Аліса сплатить отриману надлишкову вартість, 230 тисяч, на рахунок. Ці гроші 

будуть використані для покриття дефіциту Боба і Сесілії, а решта буде розподілена 

порівну між трьома спадкоємцями. Ось остаточний розподіл спадщини 

 

Аліса Боб Сесілія 

Будинок Автомобіль Каное 

 Гітара Велосипед 

22.66K 96.66K 110.66K 

 

Побудуйте відповідну таблицю для вашої групи. 

● Обговоріть метод розподілу. Чи є він справедливим? Яка найкраща стратегія для 

спадкоємців? Чи повинні вони пропонувати високу ціну за товари, які вони дійсно 

хочуть, і низьку за інші? Яким є ризик запропонувати занадто високу або занадто 

низьку ціну за деякі товари? 

● Чи можете ви запропонувати інші методи розподілу? Які їхні переваги та недоліки? 

 

Створюйте та діліться!  

Поділіться фотографіями та відео про активність або стратегії, запропоно-вані групою, 

використовуючи хештег #idm314. 
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Груповий скринінг 

 

Учасники:  

Вік учасників від 12 років, розділені на групи по 4-5 осіб. 

Огляд:  

Контроль пандемії потребує багатьох тестів. Тестування дороге і вимагає багато ре-

агентів, у той час як більшість тестів негативні. Як покращити цю ситуацію? Наприклад, 

припустимо, що ми змішуємо зразки від 12 осіб і тестуємо суміш. Якщо один тест на змі-

шаному зразку негативний, ми можемо зробити висновок, що 12 осіб - негативні. Якщо тест 

позитивний, необхідний додатковий раунд тестування. Ми могли б протестувати кожного 

з 12 осіб або розділити групу на чотири підгрупи по 3 особи та протестувати суміш зразків 

кожної підгрупи. У другому випадку необхідний третій раунд тестування. Ця проста ідея є 

основою для методу «групового скринінгу» (також званого «об’єднаним тестуванням»), 

який бере свій початок з часів Другої світової війни, коли його використовували для пере-

вірки призовників армії США на наявність сифілісу. Наведені нижче активності знайомлять 

із методом. 

Активність 1 

● Почніть з опису принципу.  

● Припустимо, що нам потрібно протестувати 100 осіб, пронумерованих від 1 до 100. 

Виберіть навмання два числа, які представляють двох інфікованих осіб. Кожна ко-

манда обирає одного учасника, який буде суддею. Таємно скажіть суддям, хто ці 

двоє інфікованих. Інші учасники команди мають знайти інфікованих за допомогою 

послідовних раундів тестування.  

● Команда пропонує, як групувати та тестувати осіб. Суддя повідомляє, які групи 

отримали позитивний тест. Процес повторюється через кілька раундів, доки не буде 

знайдено двох інфікованих. Кожна команда підраховує загальну кількість необхід-

них тестів.  

● Поділіться стратегіями, які використовують різні команди. Чи були одні стратегії 

кращими за інші? 

● Призначте іншого суддю та повторіть гру лише з однією інфікованою особою зі 100.  

● Призначте іншого суддю та повторіть гру з трьома інфікованими особами зі 100.  

● Поділіться стратегіями, які використовують різні команди. Чи були одні стратегії 

кращими за інші? 

Активність 2  

Якщо кожен раунд тестів займає багато часу, то має сенс мінімізувати кількість раундів.  

● Припустимо, що нам потрібно протестувати 100 осіб, пронумерованих від 1 до 100. 

Виберіть навмання два числа, які представляють двох інфікованих осіб. Кожна ко-

манда обирає одного учасника, який буде суддею. Таємно скажіть суддям, хто ці 

двоє інфікованих. Інші учасники команди мають знайти інфікованих через щонайбі-

льше два раунди тестування.  

● Команда пропонує, як групувати та тестувати окремих осіб, а суддя повідомляє, які 

групи отримали позитивний тест. Цього разу у команди є лише два раунди тесту-

вання, щоб знайти двох інфікованих. Кожна команда підраховує загальну кількість 

необхідних тестів.  
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● Поділіться стратегіями, які використовують різні команди. Чи були одні стратегії 

кращими за інші?  

Активність 3  

Іноді трапляється, що достатньо провести лише один раунд тестів.  

● Припустимо, що нам потрібно протестувати 16 осіб. Чи може якась із команд запро-

понувати стратегію їх тестування та виявлення до двох інфікованих осіб за один ра-

унд?  

● Ось стратегія: ми назвемо 16 осіб літерами {А, Б, В, …, Л} і проведемо 12 тестів. 

Кожен рядок у наступній таблиці представляє один тест. «X» позначає осіб, зразки 

яких змішуються для кожного тесту. Наприклад, для тесту 1 ми змішуємо зразки з 

А, Б, В і Г. Зверніть увагу, що зразок кожної людини використовується в трьох різних 

тестах. 

 

 А  Б  В  Г   Ґ Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  

Тест 1  X  X  X  X                          

Тест 2          X  X  X  X                  

Тест 3                  X  X  X  X          

Тест 4                          X  X  X  X  

Тест 5  X        X        X        X        

Тест 6    X        X        X        X      

Тест 7      X        X        X        X    

Тест 8        X        X        X        X  

Тест 9  X          X          X          X  

Тест 10    X          X          X  X        

Тест 11      X          X  X          X      

Тест 12        X  X          X          X    

● Покажіть, що цей метод дозволяє знайти всіх інфікованих, якщо інфіковано не бі-

льше двох осіб у групі.  

● Покажіть, що якщо інфіковано три або більше осіб, цей однораундовий алгоритм не 

зможе їх ідентифікувати. 

Активність 4  

Ось іще один алгоритм, який використовує лише один раунд тестів.  

Ми розміщуємо n2 людей у клітинах сітки n × n. Груповий скринінг відбувається наступним 

чином: ми змішуємо зразки з кожного горизонтального рядка та кожного вертикального 

стовпця (отже, ми виконуємо 2n тестів).  
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● Покажіть, що якщо інфікована лише одна людина, ми можемо ідентифікувати її за 

допомогою одного раунду тестів.  

● Покажіть, що якщо є більше ніж одна інфікована особа, але всі вони знаходяться в 

одному горизонтальному рядку чи вертикальному стовпці, ми можемо ідентифіку-

вати їх за допомогою одного раунду тестів.  

● Припустимо, що два рядки та два стовпці дають позитивний тест. Яка мінімальна та 

максимальна кількість інфікованих? Скільки додаткових тестів вам потрібно прове-

сти в другому раунді тестів, щоб виявити всіх інфікованих?  

● Припустимо, що є три інфіковані особи. Опишіть усі можливі пари (r, s), де r — кі-

лькість позитивних рядків, а s — кількість стовпців, які мають позитивний результат.  

● Наочне пояснення цього методу з двома інфікованими серед 36 людей показано на 

рисунку 

 

 

Активність 5  

Наступний алгоритм більш просунутий. Він використовує ту саму ідею, що й Активність 4, 

але у більшій кількості вимірів. Ви можете використовувати його з просунутими учнями. 
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Він був запропонований групою дослідників з  

Руанди та використаний для тестування на COVID-19.  

• Алгоритм працює для груп із 3m осіб. Він складається з виконання 3m тестів одноча-

сно на сумішах зразків, кожна з яких містить 3m–1 особин. Особи ототожнюються з 

точками {0, 1, 2}m m-вимірного куба (див. малюнок нижче для m = 3). Змішування 

означають розрізи гіперкуба. Дійсно, якщо x1, …, xm позначають координатні осі гі-

перкуба, то кожній із сумішей відповідають індивіди, розташовані в гіперплощині xi 

= t, де i ∈ {1, …, m} і t ∈ {0, 1, 2} — це зріз із 3m–1 особин (червоний, зелений і синій 

зрізи на малюнку). 

 

● Команда дослідників з Руанди пропонує використовувати алгоритм для m = 4, тобто 

12 тестів на групу з 81 людини.  

● Покажіть, що цього раунду тестів достатньо для ідентифікації рівно однієї інфікова-

ної особи.  

● Визначте кількість додаткових тестів, необхідних у другому раунді тестування, якщо 

інфіковані дві особи. Вам потрібно буде розглянути три випадки: i) дві інфіковані 

особи лежать на прямій, паралельній осям координат; ii) дві інфіковані особи лежать 

усередині тестового зрізу, але не на лінії; iii) загальний випадок. 

 

Створюйте та діліться!  

Діліться фотографіями та відеозаписами активностей або стратегій, запропонованих гру-

пами, використовуючи хештег #idm314. 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2885-5
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2885-5
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Танення льоду та порядки величин 

 

 

Учасники: 

Вік учасників від 12 років. 

Огляд: 

Ця активність до Міжнародного дня математики складається з двох незалежних ча-

стин. Обидві стосуються важливих питань про те, що може статися з нашою планетою. У 

першій активності питання зосереджене на проб-лемі підвищення рівня моря через глоба-

льне потепління. У другій активності обговорюється більш загальне питання про те, як про-

блеми оцінки, пов'язані з нашою планетою, можуть бути вирішені з математичної та стра-

тегічної точки зору. 

Не соромтеся експериментувати з цими двома видами активності. На  

кожну вправу ви можете використати близько години, залежно від того, скільки часу ви 

вирішите відвести на обговорення. Ви можете виконувати лише одну з них, або обидві, одну 

за одною, або в різні дні. 

Як загальна підготовка вам потрібно лише ознайомитися з темою та ресурсами, на-

веденими нижче, і підготувати деякі цікаві дані, якими ви зможете поділитися з учнями в 

певні моменти. 

Активність 1 - Танення льоду 

Ця активність досліджує, що станеться, якщо крижані шапки планети повністю роз-

тануть. На певному етапі (можливо, на початку та/або наприкінці вправи) вам слід нагадати 

учням, що це гіпотетичний сценарій, створений для того, щоб потренувати математику, фі-

зику та знання про Землю. Дослідження показують, що протягом минулого століття серед-

ній рівень моря піднявся приблизно на 16-21 см, і очікується, що протягом цього століття 

він підніметься ще приблизно на 30 см. Хоча реальні дані викликають занепокоєння і пот-

ребують уваги, тут ми розглянемо більш екстремальні катастрофи. 

1. Що перше спадає вам на думку? 

Почніть з наступного запитання: "Як ви думаєте, що станеться з цим містом, якщо 

рівень океану підніметься на 2 метри?" 

Заохочуйте студентів до творчого підходу до відповідей. Чи зміниться берегова лі-

нія? Чи буде міграція і біженці з прибережних міст? Проблеми з виробництвом продуктів 

харчування? Якісь економічні наслідки? Чи змінять річки своє русло? Якісь наслідки для 

фауни? Мета - змусити їх думати, а не давати правильні відповіді (але ви можете запропо-

нувати трохи інформації, наприклад, посилання [4]). 

Змініть числа у самому запитанні. Що буде, якщо океан підніметься на 5 см? А якщо 

на 10 м? 

2. Що, якщо розтане Північний полюс? 

Запитайте, що сталося б, якби лід на Північному полюсі розтанув.  Залиште учням 

час, щоб вони самі придумали відповіді.  Через деякий час нагадайте їм, що крижана шапка 

Північного полюса — це крижана маса, яка плаває в океані (ми не будемо розглядати Грен-

ландію як частину крижаної шапки). Запропонуйте наступний експеримент: Припустимо, 

що у вас є склянка з водою, наповнена до краю, тому він не може містити більше води.  На 

воді плаває крижинка.  Більша частина льоду знаходиться під водою, але є куточок крижи-

нки, що стирчить над поверхнею води.  Тоді припустимо, що ви залишите склянку з водою 

та льодом при кімнатній температурі, поки лід не розтане. Що станеться? Вода вилляється 

через край склянки?  Чи знизиться рівень? 
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Запитання: що станеться з рівнем моря, якщо крижана шапка, що плаває на Північному 

полюсі, розтане? 

 

Відповідь: Рівень моря залишиться таким самим. У прикладі кубика льоду, який плаває 

в склянці, рівень залишатиметься таким самим, вода не вил-лється. 

  

Пояснення використовує фізику плавучості (принцип Архімеда). Уявіть, що ви вибираєте 

певну область води в склянці, область, розташовану трохи нижче. та в контакті з поверх-

нею.  А тепер уявіть, що вода всередині цього регіону перетворюється на лід.  Він буде 

розширюватися вгору, займаючи частину повітря вгорі.  Але оскільки кількість молекул 

води однакова, маса цього льоду точно така ж, як і вода, яка була раніше, і тому виштов-

хувальна сила, що чинить решту води, така ж, як і раніше, і точно протидіє силі ваги 

льоду. Лід залишався б у плавучій рівновазі. 

Тому, якби крижана шапка Північного полюса розтанула, рівень Світового океану 

залишився б абсолютно таким самим. Звичайно, буде багато інших важливих наслідків для 

довкілля, клімату та планети в цілому. 

3. Якби Південний полюс розтанув 

Тепер надаймо той факт, що на Південному полюсі крижана шапка знаходиться над 

сушею – Антарктидою. Тому, якби антарктичний лід розтанув, то в океан додалося б багато 

води. Попросіть своїх учнів обчислити, наскільки піднявся б рівень моря.  Щоб знайти цю 

оцінку, потрібні деякі дані. Ви можете запропонувати учням пошукати ці дані самостійно в 

Інтернеті, або ви можете надати їм цифри, наведені нижче. Якщо ви вирішите не надавати 

даних своїм учням, розпочніть дискусію про те, які дані (і формули) потрібно знайти. Якщо 

хтось знайде кінцевий результат онлайн, ви можете попросити обґрунтувати або відтворити 

цей результат на основі простіших даних.  

Питання: Лід в Антарктиді займає площу 14 мільйонів км² і має середню товщину 2 км. 

Землю можна вважати кулею радіусом 6371 км і на 70% заповненою водою. Вода щіль-

ніша за лід, 1 м³ льоду дорівнює 0,9 м³ води. Якщо весь лід над сушею Антарктиди роз-

тане, наскільки підвищиться рівень моря? 

 

Відповідь: близько 70 м 

Об’єм льоду на суші Антарктики становить 

14 млн км² × 2 км = 28 млн км³ льоду. 

Якби цей лід розтанув, він би перетворився на 

28 млн км³ льоду × (0,9 м³ води/1 м³ льоду) = 252 млн км³ води. 

З іншого боку — поверхня Землі має площу 

4 × π × r² (радіус²) = 4 × 3.1416 × (6371 км)2 = 510 M км². 

Якщо лише 70% цієї поверхні становить вода, це дає нам поверхню для океанів 

510 млн км² × 0.7 = 357 млн км². 

Тепер можна припустити, що весь розталий лід буде накопичуватися на тій самій повер-

хні, що й океани.  Оскільки об’єм дорівнює площі поверхні, помноженій на висоту, 

Об'єм = площа × висота 

тоді підвищення висоти рівня моря є просто часткою доданого об’єму води, поділеного на 

поверхню океанів 

h = 25.2 млн км³/357 млн км² = 0,0705 км = 70 м. 
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Таким чином, за нашими оцінками, якби весь лід в Антарктиді розтанув, рівень океану під-

нявся би приблизно на 70 метрів. 

Чи можемо ми покращити модель? Один із варіантів - врахувати, що не вся вода буде нако-

пичуватися над існуючим океаном, а частина розтечеться по деякій частині суші на невели-

кій висоті, затоплюючи її. 

Питання: Припустимо, що близько 10% суші буде затоплено, а середня висота цього зато-

пленого регіону становить 10 м. Наскільки підніметься рівень океану в цьому випадку? Ці 

два числа взяті наобум, змініть їх, щоб побачити, чи суттєво зміниться результат. 

Відповідь: Поверхня суші становить 30% поверхні Землі. 

510 млн км2 × 0,3 = 153 млн км2 

Тепер ми маємо 10% суші, тобто 

153 млн км2 × 0,1 = 15,3 млн км2 

Оскільки ця затоплена територія має середню висоту 10 м, це означає, що середня висота 

води над нею буде h – 0,01 км. Тут рельєф затопленої території не має значення, оскільки 

ми знаємо, що середня висота становить 10 м. 

Тепер об'єм нової води розраховується наступним чином: 

Об'єм = Площа океанів × h + Площа затоплених територій × (h – 0,01 км) 

Об'єм нової води і площа океанів такі самі, як і в попередньому прикладі. Розв'язання для h 

дає h = 68 м. Таким чином, різниця дуже невелика. Це не дивно: 10% суші – це лише 3% 

поверхні Землі. Ми можемо грати з цими двома значеннями як з параметрами. У крайньому 

випадку, якби вся суша мала нульову висоту, підйом все одно становив би 49,4 метра, тобто 

був би дуже високим. 

У джерелі [2] дано відповідь про підвищення рівня моря на 73,32 м, ймовірно, там викори-

стані більш точні дані, ніж наша швидка оцінка. Остаточна цифра цього дослідження - під-

вищення рівня моря на 80,32 м, якщо врахувати Гренландію та всі інші льодовики на Землі. 

Як ми зазначали раніше, це малоймовірний катастрофічний сценарій. Прогнозується підви-

щення рівня на 30 см до кінця століття. Іншим фактором, який суттєво впливає на рівень 

моря, є теплове розширення води через підвищення температури. Це не тільки підвищує 

рівень моря, але й прискорює ритм танення льодовиків. 

Посилання: 

Ви можете скористатися наступними ресурсами, щоб збагатити дискусію реальними 

даними та інтерактивними візуалізаціями: 

1. Презентація з оглядом сучасних досліджень танення льодовикових шапок. 

https://imaginary.org/program/simulating-the-melting-of-ice-caps 

2. Реальні дані від експертів, подані в освітньому контексті. 

https://serc.carleton.edu/eslabs/cryosphere/6b.html 

3. Картографічний додаток, що дозволяє спостерігати, які частини світу будуть покриті 

водою після підвищення рівня моря. 

 https://www.floodmap.net/ 

4. Усього 10 % населення світу проживає в низько розташованих прибережних районах, 

тобто на висоті менше 10 м над поточним середнім рівнем моря. 

 

McGranahan, G., Balk, D., and Anderson, B.: The rising tide: Assessing the risks of climate 

change and human settlements in low elevation coastal zones, Environ. Urban., 19, 17–37, 

https://doi.org/10.1177/0956247807076960 , 2007. 

  

https://imaginary.org/program/simulating-the-melting-of-ice-caps
https://serc.carleton.edu/eslabs/cryosphere/6b.html
https://www.floodmap.net/
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Активність 2 - Порядки величин у питаннях про Землю 

Як ми можемо знайти відповіді на питання великого масштабу, коли у нас мало да-

них? Іноді статистичні дані про певне явище недоступні: можливо, тому, що масштаб за-

надто великий (наприклад, вся планета) або занадто малий (ваше місто, ваша школа), і жо-

дна установа не збирала ці дані. Іноді неможливо отримати дані, тому що ми не можемо 

дати точну кількість (скільки дерев у світі?) або тому, що вона є гіпотетичною (скільки де-

рев потрібно, щоб поглинути поточні викиди CO2?) Для таких питань ми шукаємо лише 

приблизну оцінку порядку величини відповіді. Такі оцінки часто називають оцінками Фе-

рмі.  

Існує багато прийомів, які ми можемо використовувати, щоб дати відповіді на ці пи-

тання. У цій активності ми дослідимо цю техніку і застосуємо її до деяких екологічних пи-

тань, пов'язаних з планетою Земля. 

1. Запитання для розминки 

Попросіть своїх учнів знайти відповідь на наступні запитання: 

a. Скільки їжі споживають на день у всьому світі? 

b. Скільки сміття додається за день у всьому світі? 

c. Скільки літрів води потрібно на день у всьому світі лише для індивідуального споживання 

(за винятком промисловості та сільського господарства)? 

Для кожного з них учні мають отримати оцінку на основі власного досвіду (скільки їжі я 

з’їдаю щодня, скільки сміття я викидаю тощо), і ви можете надати їм статистичні дані, такі 

як населення світу (7 мільярдів осіб). Запропонуйте їм такі запитання про варіативність цих 

чисел. Чи однакове споживання їжі на людину в усьому світі? А як щодо сміття? Як щодо 

сміття, яке продукує промисловість, його більше чи менше за сміття окремих людей? Ви 

можете знайти деякі «офіційні» відповіді на ці запитання, пошукавши в Інтернеті. Почніть 

обговорення після надання відповідей. 

2. Питання з неповною інформацією 

Задайте своїм учням цей новий тип запитань, де їм потрібно буде отримати дані з непрямих 

джерел і зробити прості моделі та оцінки: 

a. Скільки літрів води використовує школа (чи будівля, в якій ви зараз перебуваєте) 

щотижня? 

b. Скільки травинок на футбольному полі (чи будь-якому іншому спортивному май-

данчику чи саду)? 

c. Скільки CO2 видихають усі учні/учасники за день? 

3. Глибші питання 

Задайте наступне запитання: 

Як ви думаєте, який об’єм усіх пластикових пляшок щодня потрапляє в океан? До-

звольте своїм учням вгадати (і допоможіть їм у цьому) кроки розв’язання проблеми 

та знаходження оцінки. Деякі питання, які можуть виникнути: 

• Який правильний порядок величини? Кілограми? Тони? Мільйони тон? Мільярди 

тон? 

• Скільки пластику виробляє людство? 

• Яка частина потрапляє в океан? 
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• Ви можете припустити, що пластик, який не переробляється, а неправильно оброб-

ляється, надходить лише з особистого споживання, а не від промисловості, тому ви 

можете спробувати оцінити, скільки пластику споживає людина, і помножити на 

певну кількість населення 

• Скільки людей проживає в прибережних районах (країнах з узбережжям)? Ви мо-

жете припустити, що тільки країни з узбережжям забруднюють океани. 

Для кожного кроку ви можете спробувати зробити припущення або знайти це в Інтернеті. 

Ведіть дискусію відкрито. Її мета полягає в тому, щоб змусити учнів обговорювати вели-

чини та їх співвідношення. Через деякий час попросіть їх дійти до певного спільного чи-

сла. 

Нарешті, скористайтеся посиланням на статтю [4], щоб дати експертну відповідь: від 4,8 

до 12,7 мільйонів тон пластикового сміття, викинутого в океан у 2010 році, із перспекти-

вою зростання на порядок (тобто в 10 разів) до 2025 року, якщо не буде вжито жодних за-

ходів. 

Розпочніть фінальний раунд обговорення наслідків забруднення океанів. 

4. Бонусний проект 

Запропонуйте своїм учням як бонусний проект останнє питання Фермі, яке вони можуть 

дослідити самостійно (наприклад, удома, з друзями чи родиною), і яке неможливо знайти в 

Інтернеті. Наприклад, використовуйте місцеві теми, такі як: Який баланс CO2 у цьому місті? 

Тобто, що більше: кількість  CO2 , що викидається в атмосферу, чи та, що поглинається 

деревами? 

Джерела: 

1. Мультфільм, який пояснює на практиці, як зробити оцінку Фермі: 

https://what-if.xkcd.com/84/  

2. Стаття, яка містить кілька порад про те, як зробити хороші оцінки  

Фермі: 

https://www.lesswrong.com/posts/PsEppdvgRisz5xAHG/fermi-estimates 

Ви можете потренуватися розв'язувати ці та інші питання, а також допомогти учням де-

якими підказками. 

Наприклад, у статті пояснюється, як оцінити величину за верхньою та нижньою гранями 

для неї, використовуючи середнє геометричне або наближене середнє геометричне (НСГ). 

Це додає більше математики до цієї активності. 

3. Приклади питань Фермі для використання в школі (у цілому, не пов'язані з науками про 

Землю):  

https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/04/28/fermi-questions/ 

4. Наукова стаття про те, скільки пластику міститься в океані: 

Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., 

Law, K.L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768–771. 

doi:10.1126/science.1260352 

Створюйте та діліться! 

Поділіться своїм запитанням, процесом роздумів, обговореннями та результатами, вико-

ристовуючи хештеги #idm314earth та #idm314. 

Додаткові матеріали  

1. Освітні ресурси з кліматології (проект TROP-ICSU): https://climatescienceteaching.org 

https://what-if.xkcd.com/84/
https://www.lesswrong.com/posts/PsEppdvgRisz5xAHG/fermi-estimates
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/04/28/fermi-questions/
https://climatescienceteaching.org/
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2. Інтерактивний кліматичний симулятор: 

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html  

3. Блог про математику планети Земля: 

http://mpe.dimacs.rutgers.edu/blog/   

4. Більше задач Фермі для школи: 

https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/04/28/fermi-questions/ 

5. Ресурси про те, як проводити дискусії на основі запитань у школі  

a. Правильне запитання у потрібний час 

b. Математична освіта, заснована на дослідженні (з проекту ЄС FIBONACCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html
http://mpe.dimacs.rutgers.edu/blog/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/04/28/fermi-questions/
https://johnnyrocket88.files.wordpress.com/2013/01/the-right-question-at-the-right-time.pdf
http://fibonacci.uni-bayreuth.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Dokumente/startingpackage/background/inquiry_in_mathematics_education.pdf
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Кафедра UNESCO з наукової освіти і кафедра математичного аналізу та диференціальних 

рівнянь Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

Київська МАН. 

Київська обласна комунальна МАН. 

Школа «Базис». 

Ліцей «Educator». 

Ліцей «Наукова зміна». 

 

 


