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Проблема:
Однією з актуальних проблем навчання молодших школярів є вивчення таблиці
множення та  ділення. 

Створення програмного продукту, який надасть можливість:
• візуально представити множення і ділення чисел, для кращого уявлення;
• закріпити вивчені навички на прикладах;  
• пройти тестування і отрамати результат.

Гіпотеза:

Розроблена програма «Таблиця множення та ділення для дітей» , яка 
представляє собою завершений програмний продукт, який можна використати
для навчання і тестування. Програма представлена у зручному вигляді і має
гарний інтерфейс.

Результат:

Процес:
Для реалізації поставленої мети було використано програмний інструмент 
розробки  Unity – платформа розробки 3D – додатків для Mac OS, Windows I 
Android.    



Розроблена  прикладна програма  складається з трьох 
модулів, представлених у вигляді трьох кнопок:

Навчання

Повторення

Тестування



Перший модуль «Навчання» містить 2 кнопки:
Множення і Ділення, що  дозволяють учневі 
вивчити таблицю множення або 
ділення з візуальним поясненням. 

У даному модулі є:  
•пояснення, що  таке множення (ділення);
• вибрати  число на яке учень вивчає 
таблицю; 
•таблиця множення (ділення) на дане 
число; 
•візуальне пояснення  будь-якого прикладу 
з таблиці. 



Другий модуль «Повторення» містить 3 кнопки: 
Множення,  Ділення і Загальне, що  дозволяють:
учневі закріпити свої знання у вигляді прикладів-
тестів на дію (множення, ділення або загально) 

У даному модулі є:  
•вибрати  число на яке учень 
закріплюватиме свої знання вивчення 
таблиці; 
•приклади  множення (ділення) у вигляді 
тестів.



Третій модуль «Тестування» містить 2 кнопки:
Сам з собою і З другом, що дозволяють  пройти 
тестування по знаннях таблиці (множення, ділення 
або загальне) і отримати результат

У даному модулі є:  
•вибрати тему множення, ділення або 
загальне; 
•вибрати  число на яке учень проходитиме 
тестування; 
•приклади  множення (ділення) у вигляді 
тесту;
•результат тестувань.



Пройти тестування з другом, хто швидше відповість і отримати результат: 

Переваги даного програмного продукту в тому, що є тестовий режим 
для двох учнів, який можна проводити на будь-якому комп’ютерному 
пристрої (телефон, планшет).



Програма пройшла апробацію на учнях
3-В класу  нашої школи:



Автор програми Косарук Захар, планує завантажити даний
програмний продукт в Play Market, як додаток,   де його
можуть під’єднати батьки і контролювати виконане завдання
дітьми.


