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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ  

Творчі здібності не створюються, а виззвільняються. 

Фергюсон  

Творчість потрібна для виживання і розвитку. У наш час все міняється 

швидко. Те, що було затребуване вчора, сьогодні може виявитися непотрібним, і ми 

повинні бути готові до цього. Творчий підхід до себе, навколишньої ситуації, своєї 

справи допоможе вчасно побачити ознаки застою, відставання і в той же час - 

точки зростання. Виживання і розвиток взаємозв'язані. Якщо ми не розвиваємося, 

наше виживання під загрозою. Але в якому напрямі ми і наша справа повинні 

розвиватися? Алгоритми, які нам пропонують, були створені вчора, а пропонуються 

сьогодні. Вас це влаштовує? Наша креативність блокується забобоном про те, що 

творчість - доля вибраних.  Суспільство зазвичай не визнає за нами права на 

творчість, воно швидше за все вимагає від нас старанність  і підпорядкування 

нормам. 

Нашій творчості також можуть заважати сумніви про наявність у нас 

таланту. Насправді для творчості важливий не талант, а ресурси. Талант або є, 

або немає. Ресурси для  творчості є у всіх. Ресурс - будь-яка душевна якість, що 

полегшує виконання актуального завдання. Ресурсом необхідно навчитися 

користуватися. 

Ми не повинні обмежувати творчість окремими сферами життя, вона 

потрібна нам у всіх сферах, тому що ми не знаємо, в якій сфері зародиться ідея, якої 

ми потребуємо. 

 

 

Я  вчитель математики, який є практиком.  

Вчитель математики – це та людина, яка має справу з дітьми 5-6 разів на 

тиждень, викладає предмет, необхідний для розвитку мислення, але який містить 

велику кількість правил, формул  і практичних завдань. 

Кожна дитина – унікальна, одна схоплює матеріал на льоту, іншій потрібно 

місяць, третій півроку, четверта не сприймає зовсім. Як навчити всіх? 

Одним з реальних механізмів, що дозволяють насправді  відповісти на це 

питання, є розробка власної методичної системи, яка базується на основних 

дидактичних принципах, але враховує особливості закладу, особистість вихованців, 

та сам предмет – МАТЕМАТИКУ. 

 

Органа́йзер (англ. organizer) — невелика книга, що служить для 

організації персональної інформації, такої як важливі події, 

контакти та ін. Сучасні органайзери існують у виді програм для 

комп'ютерів (включаючи кишенькові) та мобільних 

телефонів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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ПОНЕДІЛОК| ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЛОВИЙ  

Понеді́лок — день тижня між неділею та вівторком. У давніх 

римлян та у північногерманських племен був присвячений 

Місяцю. Слово «понеділок» утворилось від словосполучення 

«після неділі» В багатьох країнах культура розглядає понеділок 

як початок тижня, оскільки зазвичай саме в понеділок дорослі 

вертаються до роботи, а діти йдуть до школи після вихідних. 

  ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЯ  

Погляд на себе - не просто, я знаю,  

Та все ж частенько портрет розглядаю Свій...  

Очима дітей, батьків, вчителів.  

Ого! Скільки фарб! Не вистачить слів! 

Як складно їх розумом, серцем сприймати  

І кожен штришок вловити, вгадати.  

На поміч йде Творчість. Окрилена нею,  

Шукаю власну педагогічну ідею.  

Разом - ми сила, давай руку, йдемо  

І спільно суть важливу знайдемо. 

Ранок. Дорога. Дзвінок. Ліцейська родина..  

І тут я знаю з чого почати: А що! 

 Це не просто - життя викладати  

В рівняннях, цифрах, фактах, проблемах.  

А далі методики вічна дилема. 

Погляд, даль, небо, істина, пошук. 

Ніби все пам 'ятаю, багато вивчала, 

Скільки прикладів, тверджень, задач розв’язала, 

Але цього в сучасному світі замало. 

Треба щоб для дітей це доступним стало. 

І тут про портрет я миттю згадала.  

Як добре, що часто його розглядала  

Очима дітей, батьків, вчителів  

Ого!  Скільки фарб! Не вистачить слів! 

 

Не секрет, що математика - складний предмет, який у багатьох учнів не викликає 

особливого захоплення. Але я переконана, що завдання вчителя не стільки в тому, 

щоб нести інформацію дітям, а в тому, щоб він був організатором їх засвоєння, 

поводирем у лабіринті знань. 

Я переконана, що всі діти талановиті, кожен по-своєму, тому в своїй педагогічній 

діяльності особливу увагу приділяю технологіям формування творчої особистості. 

На мою думку, щоб зуміти зацікавити учнів таким величним і красивим, 

багатогранним і неосяжним навчальним предметом як математика, потрібно любити 

не лише математику, а насамперед любити учнів, добре володіти навчальним 

предметом і методикою його вивчення. Весь час шукати нові, більш ефективні 

підходи до організації навчання. 
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ВІВТОРОК | НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ  

Демонструю модель новаційну,  

Менеджментську, креативну,  

Яка внаслідок спортивного впливу  

Здібностей нових набуває,  

Творчих висот досягає,  

Стає найбільш ексклюзивною – 

 Сучасною, інтерактивною. 

ПРАЦЮЮЧИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ  

ВИЗНАЧАЮ ПРОБЛЕМУ  

Необхідність формування школою ключових компетентностей відзначена в 

концептуальній модернізації вітчизняної освіти. Суспільство «епохи інформації»  

вимагає від випускника володіння навичками XXI ст.: 

-  критичного мислення і вміння вирішувати проблеми (гнучко 

адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи 

необхідних знань); 

-  комунікативних навичок та навичків співробітництва; 

-  інформаційної грамотності (вміння швидко та ефективно 

шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати та 

осмислювати інформацію, вміння творчо та креативно  використовувати її); 

-  інформаційно-комунікаційної грамотності (використання комп’ютерних 

технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання 

інформації, володіння базовим розумінням етичних та правових питань, пов’язаних з 

доступом та використанням інформації). 

Кожен день на підлітків обрушується потік інформації, яку потрібно глибоко 

осмислити, проаналізувати і зробити правильні висновки. Але задача вчителя полягає у 

тому, щоб навчити кожного самостійно виявляти проблему, знаходити способи її 

рішення, творчо підходити до її розв’язання. 

Зміст навчання математики на рівні стандарту це, насамперед, передбачає 

оволодіння загальною математичною культурою, вироблення так званого математичного 

стилю мислення, тобто вміння класифікувати об’єкти, вміння 

встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між різними 

явищами, вміння приймати рішення тощо.   

Але під час навчання  математики і виникає цілий ряд проблем, 

які пов’язані з низькою мотивацією навчальної діяльності, 

нерівномірністю загальної підготовки учнів,  яку можна спробувати  

вирішувати завдяки формуванню інформаційної компетенції учнів. 

Таким чином буде відбуватися поширення системних знань через міжпредметні зв’язки, 

що і робить людину компетентною.. 

Саме тому я відчула професійну потребу працювати над темою: 

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на 

уроках інформатики і математики».  
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СТАВЛЮ МЕТУ ТА ЗАВДАННЯ   

 

У  Глосарії термінів Європейського фонду освіти компетенція 

визначається як: 

-   здатність робити щось гарно чи ефективно; 

-   відповідність вимогам, які висуваються при прийомі на 

роботу; 

-   здатність виконувати особливі трудові функції. 

Компетенція – це задана соціальна вимога (норма) до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності 

в певній сфері. Компетентність – це оволодіння  або володіння учнем відповідною 

компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності, 

тобто - це особистісна сукупність якостей учня, що говорить про  мінімальний досвід 

діяльності в заданій сфері. 

Проте компетентність залишається характеристикою людини, а компетенція 

тим, що вона вже володіє - здатність, вміння, навички, якості. 

Виходячи з цього перед собою ставлю перспективну мету: формувати у 

ліцеїстів уяву про математику і інформатику  як елемент загальної інформаційної 

культури, а також здатність діяти у різних проблемних ситуаціях, виявляти творчий 

потенціал кожного, створювати умови для творчого розвитку. Для  реалізації 

поставленої проблеми визначила основні завдання: 

- вчити ліцеїстів адаптуватися  в сучасних інформаційних умовах; 

- вчити  творчо сприймати інформацію різного виду (текстову, відео, звукову, 

фото);  

- формувати вміння пошуку, обробки, використання, зберігання та передачі 

потрібної інформації,  

- навчати розрізнять інформаційне «сміття» та оминати небезпечних 

інформаційних джерел; 

- допомогти дитині знайти й проявити себе на уроці та у 

колективі; 

- виховувати готовність використовувати інформаційно-

комунікаційні компетентності і навички на інших уроках та у 

повсякденному житті. 

 

Тому намагаюся слідувати філософському постулату:                                 

«Не зводити життя до  уроку, а  урок розширювати до  життя».  
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ВИЗНАЧАЮ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ      | ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ  

Щоб упроваджувати в навчальний процес нові знання з інформаційних 

технологій, я як вчитель: 

-  кваліфіковано володію певними ІКТ; 

-  спостерігаю за змінами в інформаційних 

технологіях, за появою нових; 

-  опрацьовую інноваційні технології та 

використовую їх у навчальному процесі; 

-  маю відповідну техніку та програмне 

забезпечення; 

-  маю та знаходжу відповідну літературу та 

інформаційні джерела, створюю  передумови для 

її засвоєння; 

-   створюю власні дидактичні засоби для 

учнів; 

-   займаюся самоосвітою та саморозвитком; 

-   намагаюся бути генератором ідей та акумулятором нововведень; 

-   намагаюся працювати активно та творчо.  

 

ПРОПОНУЮ ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ   

Можна назвати такі основні компетенції, які мені необхідно сформувати в учнів 

у процесі вивчення інформатики та математики: 

1. Компетентність у сфері інформаційно-

аналітичної діяльності: розуміння ролі 

інформаційних ресурсів у житті людини; 

2. Компетентність у сфері пізнавальної 

діяльності: розуміння сутності інформаційного 

підходу при дослідженні об’єктів різноманітної 

природи, знання основних етапів системно-

інформаційного аналізу; володіння основними 

інтелектуальними операціями, такими, як аналіз, 

порівняння, узагальнення, синтез, формалізація 

повідомлень, виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків; сформованість певного рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного 

та алгоритмічного стилів мислення; вміння генерувати ідеї та визначати засоби, 

необхідні для їх реалізації; 

3. Компетентність у сфері комунікативної діяльності: ставлення до мов 

(природним, формальним) як засобам комунікації; розуміння особливостей 

використання формальних мов; знання сучасних засобів комунікації, найважливіших 

характеристик каналів зв’язку; володіння основними засобами телекомунікацій; 

знання моральних норм спілкування та основних положень правової інформатики; 
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4. Технічна компетентність: розуміння принципів роботи, характеристик та 

обмежень технічних пристроїв, призначення для автоматизованого й автоматичного 

виконання інформаційних процесів; вміння оцінювати клас задач, які можуть бути 

вирішені з використанням конкретних технічних пристроїв залежно від його 

основних характеристик; 

5. Компетентність у сфері соціальної діяльності: розуміння необхідності 

турботи про збереження та примноження суспільних інформаційних ресурсів; 

готовність і здатність нести особисту відповідальність за вірогідність повідомлень, які 

поширюються; повага прав інших і умінння відстоювати свої права в питаннях 

інформаційної безпеки особистості. 

 

ВИЗНАЧАЮ ФОРМИ ТА МЕТОДИ  |  

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей відбувається в 

процесі різноманітних видів діяльності на уроках та 

поза уроками: активних, інтерактивних, 

індивідуальних, групових.  Всі вони важливі, бо 

діюча особистість повинна зуміти виконати й просту 

механічну роботу, й складну творчу.  

1. Найефективнішим способом формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності на 

уроці є самостійна робота учнів. Таку самостійну 

роботу я пробую організовувати за допомогою 

дистанційної освітнього середовища на всіх етапах 

вивчення навчального матеріалу. 

2. Результативно проходять практичні заняття через веб-ресурси: дистанційні 

уроки, практикуми, тестування. В основі такої системи закладено метод навчання, 

який отримав назву «Природний процес навчання». Виконуючи такого роду завдання, 

ліцеїсти отримують стійкі автоматизовані компетентності. 

3. Творчі види роботи – найважливіші, бо 

дитину чекає постійне освоєння світу. Спрямовуючи 

діяльність ліцеїстів на безперервний розвиток, 

застосовую на уроках розв’язання нестандартних 

завдань та створюю також проблемні ситуації, що 

виховує готовність до прийняття креативних рішень.  

4. Для активізації розумової діяльності учнів, 

для формування інформаційно-комунікаційних 

компетентностей  поєдную  традиційні форми  з 

інноваційними. Використання нових технологій 

дозволяють зробити візуальну інформацію яскравою і 

динамічною, побудувати процес навчання з урахуванням активної взаємодії ліцеїста з 

навчальним середовищем. 
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5. Інтерактивні методи навчання (коло ідей та дерево рішень, мозковий штурм, 

незакінчені речення, кошик, мікрофон, робота в парах), які застосовуються на моїх 

уроках, дають змогу викликати та підтримувати в учнів пізнавальний інтерес до такої 

багатогранної, цікавої та складної науки, як математика. 

6.  Прийом навчаючи учусь впроваджую вкінці уроку по закінченню самостійної 

або практичної роботи, коли учень, який першим правильно виконав завдання, пояснює і 

вказує на помилки невстигаючим. 

7.  Для оцінювання та контролю теоретичних знань використовую самооцінювання, 

взаємооцінювання, взаємоопитування, створюю тести для програми Test-W2. 

8. На уроках математики формую в учнів інформаційно-комунікаційну 

компетентність, використовуючи різні програмні засоби навчального призначення, 

старт-технології. 

9. Обов’язково впроваджую різні  ігрові моменти: «Знайди помилку», «Кросворд», 

«Морський бій», «Поле чудес» тощо. 

 

Майже корисне все, що примусить дитину «зрозуміти → 

запам’ятати → засвоїти → вміти застосувати →  стати 

компетентною». 

 

 

 

Навчання — це важка розумова праця. І щоб ця праця була успішною, вона має 

бути цікавою, бажаною для учнів. Причому, цікавим має  бути не тільки предмет, а й 

спосіб пізнання. 

Тому для стимулювання інтересу до навчання важливим є все, а особливо сама 

постать учителя, його вимогливість, принциповість, доброзичливість і, 

звичайно, глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям. 

 

 

ПІДХОДЖУ ТВОРЧО |  

 

Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає застосування 

інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій, 

уміння працювати з різними джерелами інформації. 

На сьогоднішній день Інтернет є найпотужнішим ресурсом 

навчання. Жодна серйозна робота не обходиться без 

використання Інтернет матеріалів, а деякі корисні роботи 

доступні тільки в Інтернеті. Крім того, інтернет пропонує учням 

масу всіляких навчальних онлайн-програм, словників, відео та 

аудіо матеріалів. 

Тому основні ресурси для навчання я намагаюся 

розміщувати на веб-сторінках. Електронні  підручники «Парабола», «Все про кути»  
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В результаті застосування дистанційних форм навчання учні стають більш 

самостійними, мобільними й відповідальними. Без цих якостей він просто не зможе далі 

вчитися, мотивація до навчання велика, вони розвиваються і в подальшому стають 

прекрасними студентами та фахівцями, здатними навчатися протягом життя і володіти 

ключовими компетентностями. Навчання з використанням дистанційних засобів робить 

процес навчання більш творчим, індивідуальним, відкриває нові можливості для 

творчого самовираження учнів. 

Учні можуть відправляти домашні завдання на електронну пошту школи або 

вчителя, робити записи за допомогою засобів ІКТ та обмінюватися інформацією під час 

уроку. Також учні повинні вчитися використовувати електронні підручники або 

отримувати доступ до матеріалів уроку перебуваючи вдома, в бібліотеці, комп’ютерному 

клубі або класі. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  

Виходячи з існуючих рівнів засвоєння учнями як навчального матеріалу, так і 

будь-якої інформації взагалі,  під час роботи з інформацією учні засвоюють основні 

етапи формування інформаційних 

компетентностей:  

– ознайомлення – визначення 

кількість інформації з проблеми та 

можливість її опрацювання; 

– репродукція – виявлення  масиву 

інформації з проблеми, накопичення її;  

– перетворення – критичне 

осмислення об’єму  інформації: порівняння 

фрагментів з різних джерел однієї тематики, 

визначення їх достовірності;  

– вилучення робочої інформації,  її 

узагальнення;  

– творчість – створення  власних інтелектуальних продуктів на основі отриманої 

та перетвореної інформації: формулювання гіпотез, їх перевірка і доведення, 

створення власних теорій, написання творчих робіт, художніх творів.  

Значущими ознаками інформаційно-комунікаційної компетентності ліцеїстів є: 

-  знання предмета; 

-  використання комп'ютера як необхідного технічного засобу; 

-  сукупність знань, умінь і навичок пошуку, аналізу й використання інформації, 

даних і знань; 

-  ціннісне ставлення до інформаційної діяльності; 

-  діяльнісний характер узагальнень умінь у поєднанні з предметними вміннями 

та знаннями в конкретних галузях (ситуаціях); 

-  мотивація на неперервну самоосвітню діяльність. 
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ВИСНОВОК |  

Стрімкий темп інформатизації суспільства і розвитку Інтернет-технологій  

актуалізують проблему формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

підростаючого покоління, яка сьогодні виступає одним з потужних чинників 

успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої 

людини.  

Тому працюючи на перспективу, прагну змоделювати завтрашній день, створити 

умови для розвитку кожної дитини, здатної самостійно розв'язувати будь-які життєві 

проблеми. Формуючи інформаційно-комунікаційну 

компетентність прагну того, щоб кожен учень 

виконував для себе посильне завдання і відчував 

радість успіху.  

Мій  досвід роботи переконує, що використання  

ІКТ  є важливим засобом унаочнення навчального 

процесу, підвищення зацікавленості учнів навчанням, 

розвитку творчих здібностей та пізнавальної активної 

самостійності, розвитку алгоритмічного мислення, 

формування інформаційної культури, здатність до 

аналітики. 

Інформаційно-комунікаційна компетентність є однією з ключових 

компетентностей сучасної освіченої особистості. 

Отже формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках 

інформатики та математики передбачає активне застосування методів, форм роботи та 

технічних засобів для здобуття стійких знань, умінь і навичок.   

Адже: «Без знань немає умінь. Але вміє той, хто не тільки знає, але 

і може застосовувати свої знання на практиці, користуватися 

ними в ситуаціях, що змінюються. Можна сказати, що уміння – це 

знання людини в дії». 
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СЕРЕДА | ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО -ДОСЛІДНИЦЬКИЙ  

Колір середи - синій, як і колір водних шляхів, якими 

мандрують, як і колір небес, під якими мандрують і 

трудяться в поті чола. Середа - день жіночий, її образ - 

молода жінка з покритою головою та знаряддям жіночого 

ремесла в руках 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Дослідження - це процес і результат наукової діяльності, 

направлений на отримання нових знань. 

Оволодіння навиками дослідницької діяльності 

відбувається поетапно. Дуже важливо у ході роботи 

підтримувати інтерес до самого процесу дослідницької 

діяльності, стимулювати творчий пошук. 

На першому етапі роботи з учнями застосовується 

проектна технологія, що дозволяє ліцеїстам освоїти загальні 

основи дослідницької діяльності . Необхідно створити 

ситуацію успіху і впевненості учнів у своїх знаннях (оцінювання вчителем, публічний 

захист, участь у конкурсах проектів).  Наприклад,  дослідження може охоплювати  

різні розділи курсу: «Початкові стереометричні відомості», «Прямі у просторі», 

«Площини», «Тіла» - і має мету сформувати знання про стереометрію, яка широко 

використовується у сфері людської діяльності, та первинні уміння і навички 

застосування цих знань. 

На другому етапі учням пропонуються для виконання міні-дослідження, у ході 

яких ліцеїстам необхідно застосувати знання в різних областях людської діяльності. 

Головний принцип - це відкриття нових сфер застосування навчальних знань і 

отримання за допомогою дослідження нової для себе інформації. Поетапне виконання 

досліджень різного ступеня складності дозволяє створити ситуацію успіху у навчанні. 

Практична робота, забезпечує більш глибоке засвоєння наприклад учнями 10-11-х 

класів таких понять, як призма, паралельні площини, багатогранник.  

На третьому етапі пропонується більш глибока дослідницька діяльність і робота, 

що буде проводитися тільки з учнями найпідготовленішими і зацікавленими у 

продовженні дослідницької діяльності з даного предмета. На цьому етапі роботи 

з'являється необхідність співпраці з іншими вчителями-предметниками. 

В своїй діяльності намагаюся розвивати наукове мислення ліцеїстів 

безпосередньо в навчальному процесі, тому  проводжу нестандартні уроки. Учні 8 

класу з захопленням готувалися до уроку-семінару з теми «Многокутники, площі 

многокутників» та проводять дослідницьку роботу по пошуку красивого розв’язання 

однієї задачі кількома способами. 
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Володіючи сучасними інформаційними технологіями, можна ефективніше 

реалізувати ідеї діяльнісного навчання. В 10 класі при вивченні теми «Методи 

розв’язування ірраціональних рівнянь» використовую інтерактивну дошку – це 

збільшило швидкість викладання матеріалу та його обсяг. 

У старших класах використовую проектну діяльність, вона сприяє активному 

залученню учнів до продуктивної творчої праці. Учні 11 класу під час проведення 

тижня математики, підготували для молодших ліцеїстів  відеофільм «Стандартний 

вигляд числа». Даний проект сприяв формуванню креативної компетентності учнів, 

створюючи оптимальні умови для їх самореалізації, розкриття творчого потенціалу та 

допомагаючи в реалізації життєвих планів ліцеїстів. 

Саме на уроках математики та готуючись до них, учні проводять перші 

дослідження, набувають перші навички самоконтролю, самооцінювання і 

взаємооцінювання. Індивідуалізація домашніх завдань стимулюють ліцеїстів до 

роботи з різними джерелами інформації. 

Отже, обдарована дитина у загальноосвітній школі формується і розвивається 

саме завдяки буденній праці на уроках. Для того, щоб учень виявив бажання 

працювати над науковим дослідженням, у нього необхідно сформувати дослідницьку 

мотивацію та розвивати відповідні компетентності 
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ЧЕТВЕР | ДИДАКТИЧНО-МЕТОДИЧНИЙ  

 

Четвер - четвертий день тижня. Ним піклується Юпітер або Зевс, 

наймогутніші боги римлян та греків. Бо четвер - день 

найбільшого напруження, трудової діяльності, коли докладається 

максимуму зусиль для завершення справ. Тому в четвер не варто 

зачинати довготривалих справ, а зосереджуватись на завершенні 

вже розпочатих. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  

 

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема підготовки випускників, 

що добре володіють комп'ютерними технологіями, набуває особливо важливого 

значення у зв'язку з високими темпами розвитку та вдосконалення науки і техніки, а 

також потребою суспільства в людях, здатних швидко орієнтуватися в сучасному 

просторі, здатних мислити самостійно і вільних від стереотипів. Застосування цих 

технологій у навчанні математиці пояснюється також необхідністю вирішення 

проблеми пошуку шляхів і засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку 

їх творчих здібностей, стимуляції розумової діяльності.  

Спеціалісти стверджують, що кожні 15 років кількість інформації збільшується 

вдвічі, тому важко уявити суспільство без комп’ютерів. Однією з основних задач 

освіти є введення людини в інформаційний простір та формування ії інформаційної 

культури.  

Щоб зацікавити учнів, підвищити їх пізнавальну активність, зробити навчання 

наочним, диференційованим, забезпечити швидку та якісну перевірку знань, вмінь та 

навичок учнів, я намагаюся використовувати на уроках інформаційно-комунікаційні 

технології . 

ЩО ДАЄ ІКТ УЧНЮ  

 розвиває мислення, зокрема наочне, дієве, образне, інтуїтивне; 

 створює умови для естетичного виховання завдяки використанню комп'ютерної 

графіки, технології мультимедіа та інших технологій;  

 формує уміння використання Інтернету для пошуку інформації; 

 формує уміння здійснювати обробку інформації, наприклад, при 

використанні різних пакетів редакторів: графічних, музичних, фото; 

 формує уміння створення комп’ютерних презентацій за допомогою програми 

Microsoft Power Point; 

 формує уміння здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність за 

допомогою комп'ютерного моделювання; 

 розвиває комунікативні здібності; 

 формує уміння знаходити різноманітні варіанти вирішення проблем 
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ЩО ДАЄ ІКТ ВЧИТЕЛЮ  

 використання Інтернету для пошуку інформації; 

 збір, зберігання, обробка інформації, передача досить великих обсягів інформації 

в різних формах, у тому числі через пошту Інтернету; 

 створення друкованих дидактичних матеріалів: контрольних, самостійних, 

індивідуальних, практичних та інших робіт, з використанням MS Office Word, MS 

Office Excel, MS Office Publisher; 

 створення комп’ютерних презентацій за допомогою програми Microsoft Power 

Point; 

 використання тематичних CD для організації навчальної діяльності; 

 здійснення інтерактивного діалогу з учнем; 

 відтворення різних процесів за допомогою мультимедіа засобів; 

 створення інтерактивних тестів за програмою MyTestX або інших програм; 

 здійснення дистанційного навчання. 

 

 
 

Найефективнішим є застосовування ІКТ на уроках математики при мотивації 

вивчення нового матеріалу, демонстрації моделей, відпрацюванні окремих навичок та 

вмінь, контролі та корекції навчальних досягнень учнів. Комп’ютер допомагає 

відтворити наочність, якої так не вистачає при викладанні планіметрії та стереометрії, 

і деяких розділів алгебри, пов’язаних з побудовою та дослідженням графіків функцій.  

Означимо три, найбільш доцільні, напрямки використання комп’ютерних 

технологій на уроках математики. 

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ  

 На цьому етапі уроку найбільш ефективним є навчальний тип діяльності. Дія 

навчального матеріалу на учня багато в чому залежить від ступеня і рівня 

ілюстративності усного матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу 

робить його яскравим, переконливим, сприяє кращому його засвоєнню і 

запам'ятовуванню. 

При вивченні нової теми я проводжу  урок-лекцію із застосуванням 

комп'ютерних презентацій, що дозволяють акцентувати увагу учнів на значущих 

моментах висловлюваної інформації. Оголошення теми уроку супроводжую 

демонстрацією слайду, на якому зазначені тема уроку і план вивчення теми. Потім іде 

пояснення теми за планом, учні роблять необхідні записи. Після пояснення, учні 

Використання 
мультимедій
них програм 

Використання 
фрагментної 

презентації на 
уроці 

Застосування 
тестової 

перевірки 
знань 

Викориснання  
ІКТ на урокаїх 
математики 
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розв'язують усні вправи, потім вирішують в зошитах завдання складніші. Всі 

запропоновані завдання також представлені на слайдах. 

Особливістю застосування комп'ютерних презентацій є наявність автоматичного 

контролю і обмеження часу демонстрації слайд-фільму. Поєднання усного лекційного 

матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дозволяє концентрувати візуальну увагу 

учнів на особливо значущих моментах навчального матеріалу. 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ   | КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  

На даному етапі уроку реалізується навчальний тип діяльності. Мною 

відпрацьовуються різні програми,  метою яких є навчання учнів розв'язувати 

завдання, оскільки вони є невід'ємною частиною вивчення математики. Програми 

можуть містити завдання різного рівня складності, а також підказки, алгоритми і 

довідкові матеріали. Навчання – багатогранний процес і контроль знань – лише одна з 

його сторін, серед яких тестування посідає головну роль. Якщо тестування здійснено 

за допомогою комп’ютерних програм, то повністю відсутня суб’єктивність оцінки 

знань учнів, обробка результатів проводиться за лічені секунди і є можливість відразу 

на уроці надати диференційовану допомогу учням для усунення прогалин у знаннях. 

Відповіді до завдань можуть вводитися як у числовому, так і у загальному 

вигляді, причому, в останньому випадку учень вводить формули в комп'ютер за 

допомогою клавіатури, програма розпізнає відповіді незалежно 

від способу їх написання. 

Окрім цього, використовуючи комп'ютерні технології, я 

намагаюся  створювати різні навчальні і демонстраційні 

програми, моделі, ігри. Такі ефективні розробки формують 

позитивне відношення ліцеїстів до навчання, припускають 

ненав'язливий спосіб надання допомоги, можливість вибрати 

індивідуальний темп навчання для кожного. 

Але слід пам’ятати, що згідно з санітарно-гігієнічними нормами 

максимальна частота та тривалість застосування комп’ютерних 

засобів в навчальному процесі визначається віком учнів та не повинна 

перевищувати 20 хвилин безперервної тривалості, а кількість уроків, 

проведених з використанням ІКТ за тиждень, для старшокласників не 

повинна перевищувати шість.  

 

Та ким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

навчання обумовлено багатьма факторами і разом з метою, змістом, формами і 

методами навчання є одним із компонентів дидактичної системи. Комп’ютер - 

вершина інтелектуальних досягнень людства, об’єднує в собі телевізор, книгу, 

калькулятор, довідник, і для дитини змалку є засобом спілкування зі світом. Його 

поява на уроці математики  дає можливість об’єднати навчання і життя та відкрити 

унікальні можливості комп’ютерних навчальних програм. 
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П’ЯТНИЦЯ | ПРОФІЛЬНО-СПОРТИВНИЙ  

У більшості місць, де прийнятий п'ятиденний робочий 

тиждень, п'ятниця - останній робочий день перед вихідними і 

тому розглядається як привід для святкування і розслаблення - 

«П'ятничний синдром».  

«П'ятниця» - власне ім'я персонажа роману Даніеля Дефо 

«Робінзон Крузо», тубільця, і героїні роману «П'ятниця, яка 

вбиває» фантаста Хайнлайна - шпигунки і тренованого вбивці. 

В католицьких країнах п'ятниця - шостий, а не п'ятий день 

тижня. 

МАТЕМАТИКА ГРА – МАТЕМАТИКА СПОРТ  | 

 

Математика у школі доцільно покликана бути грою, направленою на тренування 

інтелекту в найширшому сенсі слова. Але зрозуміло і те, що для оволодіння 

основними прийомами цієї гри від дитини потрібні тривалі зусилля, тренування. Без 

систематичних вправ, без підвищення рівня складності, навик чіткої інтелектуальної 

роботи поступово сходить нанівець, натреноване мислення послаблюється. 

Безумовно, дуже важлива роль педагога. Це схоже на спорт, де швидко втрачаєш 

форму. Але маючи бажання і доклавши зусилля, будь-який навик можна відновити, 

«наздогнати і перегнати» себе самого. Математика, на відміну від більшості інших 

шкільних предметів, практично не вимагає засвоєння значного об'єму інформації, 

знань. Саме тому досить безглуздо форсувати темпи проходження матеріалу, 

перенавантажувати програму. 

Професійний волейбол, ігровий вид спорту, — це дійсно математика. 

Щонайменша помилка в рішенні задачі прийому або подачі м'яча призводить до 

програшу. Гравці повинні не тільки запам'ятовувати складні комбінації, але і знати 

напам'ять своє місцеположення на майданчику. Опинився в потрібному місці у 

потрібний час — отримаєш плюс один, забув місце — мінус один. 

Ти не повіриш, але за допомогою математики були знайдені різні способи 

шнурувати черевики, які використовують спортсмени і військові, не забави ради, а 

для того, щоб менше травмувати ноги. 

Насправді існує маса способів шнурування взуття (всього лише 1 961  990 553 

600),  які використовувалися з дня створення зав'язок, що пізніше трансформувалися в 

те, що ми маємо на сьогоднішній день. 

Вивченням шнурування черевик займається такий розділ математики як 

комбінаторика. Найпростіші різновиди шнурування застосовуються до взуття з сьома 

дірками на кожній стороні. Чим більша кількість пар дірок на взутті, тим більше 

комбінацій можна застосувати. 

Найпоширеніші  способи шнурування черевик називаються «навхрест», 

«прямий шнурок», «метелик». Багато можна придумати, якщо враховувати всі 

чинники, наприклад: кількість дірок, чи проходять шнурки через кожну дірку або 

через одну або дві, чи шнуруватиме знизу або зверху, а також різні набори 
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переплетень і різноманітні способи зав'язування вузлів в кінці шнурування або між 

дірками. 

Спробуйте зашнурувати кросівки «шахматкою». Для цього використовуй два 

кольори. 

Вертикальне шнурування поєднується з 

горизонтальною і «навхрест». 

І нарешті, найпопулярніший спосіб шнурування 

«навхрест», з варіаціями на цю тему. 

Наприкінці поради з підбору шнурків. 

При покупці вибирай бавовняні шнурки, щоб 

вузол не розв'язався в найвідповідальніший момент, 

наприклад, під час втечі від грабіжників або при 

виконанні спортивних навантажень. 

Для занять спортом, зокрема бігом, краще вибирати плоскі шнурки. Вони забезпечують 

менший тиск на ногу. 
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СУБОТА  | КРЕАТИВНО-ТВОРЧИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЮЄМО КРЕАТИВНУ АТМОСФЕРУ УРОКУ  

Як створити сприятливу атмосферу для 

роботи учня? Як вирішити проблему мотивації 

навчання, престижності оцінки, подолання 

суперечностей між вчителем і учнем? 

Це проблеми, які вирішує майже кожен 

вчитель. І лише строга доброта створює пошану і 

любов до вчителя і предмета. 

Перевірка зошитів для деяких - це 

нескінченні низки слів, чисел, помилок. Для мене - спілкування з дитиною. 

Спілкування через зошит є: 

- індивідуальним (бо всі діти прикладають різні зусилля); 

- строгим (не можна дозволити собі закрити очі на якісь дрібниці); 

- але не повинне ні принизити, ні розчарувати учня. 

Найголовніше вчителеві - побачити за кожною роботою успіх учня, відчути 

відношення до предмета і до себе, дати учневі імпульс до сумісної співпраці. Моє 

глибоке переконання: якщо частіше перевіряти зошити, то з часом на їх перевірку 

витрачатиметься менше часу, бо із зошитів зникнуть помилки. Подібна перевірка 

зошитів - це постійна бесіда вчителя з учнем. 

Планка навчання повинна бути такою, щоб учень ледве міг до неї дотягнутися, 

але щоб за допомогою вчителя обов'язково зміг. Ця планка має бути індивідуальною 

для кожного учня. У ліцеї повинно бути важко, але доступно, щоб учень, долаючи 

труднощі, зміг відчути радість успіху. 

Також вважаю, що ще необхідна обов'язкова диференціація домашніх завдань: 

• за змістом (щоб виключити можливість списування; 

• за ступенем складності (воно повинно бути під силу кожному учневі); 

• за формою (проекти, розповіді, творчі завдання, конкурсні завдання 

і т. п.) 
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Чим глибше учень розуміє предмет, чим більше він знає методів вирішення 

завдань, тим впевненіше він себе відчуває, тим більше в його роботах свободи і 

творчості. Тому, плануючи урок, я кожному його етапу даю наукове обґрунтування. 

Індивідуалізація навчання математиці реалізується і в контрольних роботах, які 

я підбираю так, щоб кожен учень зміг справитися із запропонованим завданням. 

Різнорівневі роботи сприяють розвитку самостійності, а вибір рівня - підвищенню 

якості освіти. Сучасний спосіб діагностування рівня навчання - тестування - результат 

сумісного успіху вчителя і учня. 

Індивідуалізація навчання математиці реалізується у визначенні мети: на 

початку навчальної чверті кожен учень вибирає рівень освоєння навчальної програми. 

Вибір рівня і спосіб досягнення мети сприяє розвитку пізнавальної активності, 

самостійності, розвитку дослідницьких навиків, кінець кінцем - розвитку компетенції. 

Ця мета - той вогник, за яким піде учень.  Коли колектив учнів захоплений загальним 

прагненням поповнювати і поглиблювати свої знання, то наступає атмосфера 

творчості, співпраці, іноді важко буває прокласти межу між уроком і позаурочним 

заняттям. 

Уроки-конференції, уроки-семінари, творчі майстерні, фестивалі проектів 

узагальнюють і систематизують знання, отримані на уроках. З кращими доповідями, 

рефератами, проектами, комп'ютерними презентаціями учні виступають на уроках. 

Отже, така система організації  навчальної роботи має ряд переваг: учні бачать 

перспективу своєї роботи, можуть самостійно її планувати, контроль навчальної 

діяльності носить досконалий характер, учні знають про рівень вимог, що ставляться 

до них, про шляхи досягнення навчальних цілей. У навчальний процес включаються 

такі методи і форми роботи, які дозволяють активізувати діяльність учнів, істотно 

вплинути на їх відношення до учення.  
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НЕДІЯ  | НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  

 
«Неділя — день вимушеного безділля» за 

народними уявленнями, неділя — це також 

дівчина-красуня із золотим волоссям,  нею 

опікується саме Сонце. «Така хороша, як 

сонечко світить — червона та ясна» 

 

 

  

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ УРОК  

 
  Впровадження у навчально-виховний процес нових інформаційних технологій 

навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної 

діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення 

та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної 

значущості. 

І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки може, а й 

повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості, щоб крокувати в ногу з 

часом, щоб вдосконалювати,  відкривати нові  та підтримувати сучасні здобутки 

технічного прогресу. 

   Комп’ютер заполонив наш стиль та ритм життя. Кожен учень на «ти» 

спілкується з ним. Йому просто так зручно. Тому за вимогою часу,  використання 

інформаційних технологій є необхідністю. В стінах нашого закладу постійно 

проводяться уроки та заходи з використанням інформаційних технологій. Це дає 

можливість, у закладі зі спортивним профілем навчання,  диференціювати  навчання 

відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікувати й інтегрувати 

навчальний процес, спрямовуючи його до дослідницької діяльності, розкриваючи 

творчий потенціал  учня, за рахунок збільшення питомої ваги візуалізації матеріалу та 

активізації пізнавальної діяльності. 

 

ТЕМА. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ  |  

Інтегрований урок з математики та фізики 

Мета уроку:   

· узагальнити, систематизувати матеріал з теми  знаходження похідної;  

· закріпити правила диференціювання;  

· розкрити для учнів прикладне значення теми;  

· формувати навички практичного використання похідної в фізиці та 

показати застосування похідної при розв’язуванні  життєво важливих задач;   

· удосконалювати уміння застосовувати знання в нестандартних  ситуаціях;  

· розвивати  пізнавальний інтерес до предмета. 
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Тип уроку: узагальнення і систематизація знань. 

Основні поняття: похідна, таблиця похідних, геометричний та фізичний зміст 

похідної, рух, швидкість, прискорення, час. 

Обладнання: презентація до уроку, експозиція книжок з фізики та 

математики, рамка для картини, натюрморт (імпровізоване складання натюрморту 

з основних понять уроку) 

Хід уроку. 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Мозковий штурм 

Запитання до класу: 

1. Як Ви вважаєте, чому так стрімко  змінюється світ? 

2. Які асоціації викликає слово швидкість? 

3. Які процеси пов’язані з поняттям швидкості? 

4. За допомогою яких наук ми вивчаємо ці процеси? 

Проблемні запитання: 

• Чи можна керувати швидкістю? 

• Що бачить фізик у похідній? 

• Чи є майбутнє у похідної? 

• Як довго похідна допомагає людству? 

Вступне слово 

Пряме не може бути кривим, а криве випрямляємо.  

І все ж диференціальне числення, всупереч  протестам людського розуму, 

прирівнює за певних розумінь пряме і криве одне до одного і досягає цим таких 

успіхів, яких ніколи не досягнути здоровому людському розуму. 

Урок-фрейм “Застосування похідної” - це урок, центром якого є поняття 

похідної, яке сприймає психіка в обмежених рамках простору і часу. Фрейм охоплює 

все інформаційне оточення даного поняття, правила, формули...  

Фрейм (з англійського -  рамка) означає консолідацію різнорідної інформації, що 

має центром те або інше реальне явище, дію, подію, ситуацію, сприйняту психікою в 

обмежених рамках простору і часу. 

Розігрується сценка  вчителями фізики, математики та вільного художника.  

Як розв’язуватимуть завдання «Закип’ятити чайник» фізики і математики. 

Вчителі (по черзі): налити воду, запалити вогонь, поставити чайник на вогонь, 

підігріти до 100 °С. 

А зараз нове завдання «Закип'ятити наповнений водою чайник». 

Вчитель фізики: запалити вогонь, поставити чайник на вогонь, підігріти до 100 °С. 

Вчитель математики: вилити воду з чайника, чим звести  завдання до 

попередньої умови. 

Отже, спробуємо сьогодні на уроці поєднати фізичні постулати з 

математичними підрахунками.  

З чого почнемо? 
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ПОХІДНА 
означення 

формули правила 

застосування 

Реклама (вільний художник додає предмети до натюрморту)  

Якщо історію будеш поважати, тоді і з інших предметів все будеш знати. 

Історична довідка 

Вчитель фізики 

У XVII столітті відбулися великі революційні зміни в математиці. За довгий час 

своєї копіткої роботи ряд вчених з різних країн світу  внесли свій внесок у створення 

нового потужного апарату досліджень — інтегрального та диференціального 

числення. 

З ім'ям Лагранжа пов'язана така операція математичного аналізу, як знаходження 

похідної. Звернемося до історії появи в математиці терміну “ похідна”.  

Невелика історична довідка-повідомлення про учених Лагранжа, Ньютона, 

Декарта, Ферма, Лейбніца ( готують учні заздалегідь). 

Учень 

У 19 років Лагранж, став професором в Артилерійській школі Туріну. Саме він в 

1791 р. ввів термін “похідна”, йому ж ми зобов'язані і сучасним позначенням похідної  

(за допомогою штриха). Термін “друга похідна” і позначення (два штрихи) також ввів 

Лагранж. 

Завдання визначення швидкості прямолінійного нерівномірного руху було 

вперше розв’язане Ньютоном. Функцію він назвав флюентою, тобто поточною 

величиною, похідну ж - флюксією. Ньютон прийшов до поняття похідної, виходячи з 

питань механіки. Припускають, що Ньютон відкрив свій метод флюксій ще в середині 

60-их років XVII ст. 

Перший загальний спосіб побудови дотичної до кривої  в алгебрі був 

викладений в “Геометрії” Декарта. Більш загальним і важливим для розвитку 

диференціального числення був метод побудови дотичних Ферма. 

Ґрунтуючись на результатах Ферма і деяких інших висновках, Лейбніц значно 

повніше за своїх попередників розв’язав  задачу про побудову дотичної до кривої в 

деякій точці. 

Вчитель математики 

Отже, тепер і ми  можемо сформулювати тему уроку: “Застосування похідної”. 

Подібно до того, як цілий  рій  бджіл готовий   наперебій  колоти своїми жалами 

ведмедя,  який  завмирає від насолоди, смакуючи  мед   і не звертає ніякої уваги на 

небезпечність, так не можна зрозуміти людину, яка одержує насолоду від 

математичних доведень ”. 

Реклама  (вільний художник додає предмети до натюрморту)  

Скуштуйте “Похідну” - це гарантія повного насичення”  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 

Вчитель математики  

Похідна – одне з фундаментальних 

понять математики. Уміння розв’язувати  

завдання із застосуванням похідної 
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вимагають   ґрунтовних знань теоретичного матеріалу, уміння аналізувати   різні 

ситуації. Тому на початку повторимо деякі теоретичні поняття.  

1) Що називається похідною функції в точці? 

Відповідь: похідною функції у = f(x) в точці х0 називається границя  відношення 

приросту функції в точці х0 до приросту аргументу, коли останнє прагне до нуля. 

2) Правила знаходження похідних. Чому дорівнює похідна від суми, добутку, 

дробу 

 

Реклама (вільний художник додає предмети до натюрморту)  

Знання таблиці і правил – це надійний крок до розв’язання багатьох завдань. 

Знайте похідну! 

 

Усний рахунок 

Завдання для усного рахунку пропонуються на слайді презентації. 

1. Знайти похідні наступних функцій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель фізики 

1) Довжина траєкторії за певний проміжок часу. (Шлях.)  

·  Фізична величина, що характеризує швидкість зміни швидкості. 

(Прискорення.)  

·  Одна з основних характеристик руху. (Швидкість.) 

·  Наука, що вивчає загальні закономірності явищ природи, склад і будову 

матерії, закони її руху. (Фізика.)  

·  Зміна положення тіла в просторі відносно системи відліку з часом.  

2) У чому полягає механічний зміст похідної? 

Відповідь: похідна функції у = f(x) в точці x0 – це швидкість зміни функції f (х) в 

точці x0 x'(t)= (t)  

3) Завдання 1. 

Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом x(t)=-2+4t+3t . 

Знайдіть її швидкість  у момент часу t=2с. (х – координата точки в метрах, t – час в 

секундах). 

Реклама (вільний художник додає предмети до натюрморту)   

Рух – це життя, яке починається зі зміни похідної. Лише прискорюючи 

життя, можна йти разом з усіма.   

ІУ. Виконання вправ за зразком 

Вчитель фізики 
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До диференціювання звертаються тоді, коли виникає питання про швидкість 

зміни функції по відношенню до зміни аргументу. 

Демонструється відеофрагмент1 

Остап з незнанням точних наук дуже занизив цифру. Названа ним величина була 

б справедлива для великої висоти над рівнем моря, адже атмосферний тиск падає 

якщо підніматися вгору,  причому  швидкість зменшується. Якщо Вам захочеться 

визначити цю величину, знаючи залежність тиску від висоти, до ваших послуг 

операція диференціювання. 

Розв’язування задач 

Задача 1 

Тіло масою  m кг рухається за законом х(t) ( х – в метрах, t – в секундах). Знайти 

силу, що діє на тіло в момент часу  t0, якщо m=3, t0 = 2, х(t)=1/4 t
4
 +1/3 t

3
 - 7 t + 2. 

Демонструється відеофрагмент2 

Задача 2 

Машина рухається по автостраді так, що відстань від початкової точки руху 

змінюється за законом  S=5t-0,5t² (м), де t – час руху у секундах.  Знайти швидкість 

машини через 2 с від початку руху . 

Отже, похідна  застосовується при розрахунках швидкості машини, величини 

гальмівного шляху, при виявленні порушень при русі автомобіля. 

Вчитель математики 

Рахунок на дошці. Чому дорівнює 1, 2, 3 похідні  

у= 5 cos x + 2 х
2
  

Вчитель фізики 

Траєкторія польоту лижника, супутника, ядра, м’яча, траєкторія руху бігуна, 

машини, тіла, описуються за допомогою фізичних законів та математичних формул. 

Але складові цих процесів обчислюють за допомогою  головного поняття 

сьогоднішнього уроку ПОХІДНОЇ 

Демонструється відеофрагмент3 

Реклама(вільний художник додає предмети до натюрморту)  

 Віват похідній, яка перетворює світ і прискорює час. 

У. Підсумки уроку. Рефлексія. 

О такий гарний натюрморт ми отримали. Але пам’ятайте, що все це відбувалося 

в рамках лише одного поняття  ПОХІДНА. Вручення буклетів з творчим завданням 

Обговорюючи успіхи свого учня, вчитель математики 

так відізвався про нього: “Він дуже мало знає, але у нього 

позитивна похідна”. Вчитель хотів сказати, що швидкість 

приросту знань у учня позитивна, а це є підставою того, що 

знання зростуть. 

Криві зростання знань. 

УІ. Домашнє завдання. 

Розв’язати задачу: Із міста виїжджають 2 автомобілі і 

деякий час рухаються за законом  s1(t) = -t²+6t и s2(t)=4t. Яка відстань буде між ними, 

коли їх швидкості зрівняються. 
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ТЕМА. ОСНОВНА ТРИГОНОМЕТРИЧНА ТОТОЖНІСТЬ  

Мета уроку: Навчальна: вдосконалити знання учнів з теми; сформувати вміння 

виконувати перетворення виразів, використовуючи основні 

співвідношення тригонометричних функцій одного аргументу; вчити 

учнів складати формули за допомогою комп’ютера. 

Розвиваюча: розвивати математичну мову та логічне мислення учнів; 

розширювати кругозір учнів; вміння працювати на комп’ютері. 

  Виховна: виховувати колективізм, почуття відповідальності за      

доручену справу.  

Очікувані результати: учні повинні знати основну тотожність і наслідки з неї та 

використовувати ці знання при розв’язанні прикладів та висловлювати власні думки. 

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, комп’ютерні технології. 

Тип уроку: формування й вдосконалення вмінь та навичок учнів. 

Вид уроку: урок з елементами інтеграції. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент (1 хв.) 

Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку. 

1. Вступне слово вчителя  

ІІ. Актуалізація опорних знань (3 хв.) 

 1. Фронтальне опитування. 

               1) Чому дорівнює? 

А. sin
2ℒ + сos

2ℒ  

Б. 1 – sin
2ℒ; 1 – сos

2ℒ; 

В. 1 + tg
2ℒ =?;   1 + сtg

2ℒ =? 

Г. x
2
 – y

2
;  

2) Гімнастика для розуму. (2 хв.) 

 

sinℒ          cosℒ        1 

 

   4                 3          ? 

 

 

 

                      

         

 

3) Історичні відомості. (2 хв.) 

- Поняття Sin ввели індійські вчені, розглядаючи її, як половину хорди. 

Індійська назва Sin означало, як половина тятиви лука. 

- Назва cos, ctg були введені в 1581 році. 

- Значення sin і сos такими як ми користуємось, були введені в трудах Ейлера. 

sin
2ℒ     

 
cos

2ℒ 
 

                 

                             

2 

 

                  

3? 
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- З поняттям tg і сtg вчені зустрілися при розв’язуванні задач на обчислення 

довжини тіні від стовпа 

ІІІ. Формування вмінь та навичок 

1. Математичний диктант (з послідуючою перевіркою в парах).  

I варіант        ІІ варіант 

1) Визначте знаки:      

а) sin 40
0
; б) cos 130

0
; в) sin 78

0
.   а) sin 50

0
; б) cos 110

0
; в) sin 88

0
. 

 

2) Перетворити градусну міру в радіанну:     

    60
0
       90

0 

3) Спростити вираз:    

(1 – sin ℒ)(1 + sin ℒ)     (1 – cos ℒ)(1 + cos ℒ) 

4) Якщо: sin ℒ = 1,               4. Якщо: sin ℒ = 0, 

то cos ℒ =?                 то cos ℒ =? 

5) Чи можуть sin ℒ і cos ℒ дорівнювати одночасно  

1 і   -1      
3

1
 і    -

3

1
 

2.Розв’язування вправ  

а. Розкласти на множники (учні розв’язують з коментуванням): 

1) 1 – sin
2ℒ;      2) 1 - cos

2ℒ;      3) 1 – tg
2ℒ;     4) sin

2ℒ - 1;   5) cos
2ℒ - 1. 

 

б. Спростити (учні розв’язують усно): 

 1) cos
2ℒ - 1;    2) sin

2ℒ - 1;    3) tg
2ℒ + 1;    4) ctg

2ℒ + 1. 

в. Спростити: 

1. Учні розв’язують з поясненням біля дошки       

2. Учні розв’язують з коментуванням     

 

3. Учні розв’язують в парах з послідуючою перевіркою 

tgℒ * ctgℒ - cos
2ℒ 

4. Учні розв’язують з послідуючим поясненням біля дошки 

а) cosℒ - sinℒ * ctgℒ              б) 1 + ctg
2ℒ +  

 

3. Самостійна робота (7 хв.) 

      І варіант       ІІ варіант 

1) спростити вираз:      

а) (1 – cos
2ℒ): cos

2ℒ;     а) (1 – sin
2ℒ): sin

2ℒ; 

б) (1 – cos
2ℒ)(1 + tg

2ℒ);                б) (1 – sin
2ℒ)(1 + ctg

2ℒ); 

2) Доведіть тотожність: 

         tg
2ℒ - sin

2ℒ = tg
2ℒ sin

2ℒ;   ctg
2ℒ - cos

2ℒ = ctg
2ℒ cos

2ℒ; 
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ІV. Закріплення знань, умінь та навичок 

Складання тригонометричних формул за допомогою комп’ютерів в програмі 

Microsoft Word / Microsoft Equation 3.0. (5 хв.) 

V. Підбиття підсумків уроку  

Гра «І в жарт і в серьйоз» (5 хв.) 

1) Який найщасливіший день в житті учня? 

2) Який знак має sin 180
о.
 

3) Автобус від Києва до Білої Церкви їхав 1ч 30 хв. А повертаючи назад, не 

змінюючи швидкості, витратив 90 хв. Як це сталось? 

4) cos 180
о
 в радіанах дорівнює. 

5) Водій таксі ремонтував колесо. Відкрутивши 4 гайки, він випадково впустив їх 

в каналізаційний люк. Дістати їх було неможливо. Водій дуже засмутився, не 

знав, що робити. Поряд проходив хлопець і дав йому пораду. Яку пораду дав 

хлопець водію? 

6) Розкласти на множники sin
2
 ℒ - cos

2
 ℒ. 

7) tg142
o
 має знак. 

  

 VІ. Домашнє завдання (1 хв.) 

1) Знати основну тригонометричну тотожність та наслідки з неї.  

2) Записати їх на кольоровому аркуші А4, залишивши місце для продовження 

запису формул. 
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ЗАМІСТЬ ПІСЛЯ МОВИ  

 

Роздуми на тему…  Хто такий учитель? 

 Хто такий учитель? Людина, яка дає конкретні знання, чи людина, яка взяла на 

себе величезне завдання — виховувати людей? Багато хто знає, що учні не люблять, 

щоб їх виховували. Учителів, які «насильно» цим займаються, вони не люблять. 

Виходить, урокодавач? Але й у чистому вигляді урокодавачів діти також не люблять. 

Щоправда, менше. «Не лізе до тебе в душу. Навчає. Навчає добре. Що іще треба?» Так 

відповідають вони. 

То, хто ж такий учитель?  

Учитель — це лікар, лікар - психолог, лікар - діагностик, зцілитель дитячих душ. 

Учитель — це екстрасенс. Він має вміти заворожувати своєю мовою, 

переконувати всіма своїми діями, захоплювати, підкоряти своїй меті слухачів. А учні в 

нас в переважній більшості, як і раніше, слухачі... 

Учитель — це священнослужитель, бо він вселяє віру в життя,  в торжество 

людського добра і милосердя, віру в неповторність і особливе призначення кожної 

людини. 

Учитель — тонкий психолог, майстер настрою, майстер мобілізації учнів на 

навчальну діяльність. 

Учитель — це дослідник. Він постійно експериментує, аналізує, вносить правки у 

свою діяльність. 

Учитель — це громадянин, патріот, небайдужий до всіх подій, що відбуваються в 

громадському  житті. 

Учитель — це філософ, що намагається зрозуміти сенс життя і розмірковує над 

її таємницями. 

Учитель — артист? Ні! Хіба ж він грає роль учителя? Ні, це його життя...Скоріш 

за все, учитель — режисер! Причому, тонкий за своїм підходом. 

Учитель — керівник, керівник найвищого рангу — генератор ідей, прогнозист, 

плановик, організатор. 

Учитель — інтелігент! Він мусить бути інтелігентом, не зацькованим 

міністерськими інструкціями і догмами, а таким, який не лише знає їх, а й уміє творчо 

переробити і збагатити філософією життя. 

Учитель — це інтелектуал, людина, яка володіє ґрунтовними знаннями не лише 

в галузі свого предмета. 

Учитель — це чорнороб, який не соромиться виконувати з дітьми будь-яку роботу 

— фарбувати, ремонтувати, лагодити... 

Учитель — це людина, зі своїми слабкостями, дивацтвами, стражданнями... 

Як би хотілося, щоб учитель міг зрозуміти кожного учня, а учні поважали 

кожного вчителя... 

Як би хотілося, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що в будь-які часи, особливо 

сьогодні, учитель - це особистість, за якою підлітки перевіряють свої життєві 

позиції. Як би хотілося, щоб учитель розумів, що, можливо, він — єдиний, хто 

допомагає прозріти цим молодим шукачам,
 
самовпевненим підліткам. 
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Учитель — це і батько, і мати для багатьох. Нехай не щомиті, а в одну секунду, 

лише один раз під час нетривалої бесіди, він зможе дати те, що шукає маленька 

підростаюча людина... 

Учитель — це образ, створений століттями і тому шанований усіма. Усі чекають 

від людини цієї професії саме вчителювання! 

Учитель — це Майстер. Майстер слова, Майстер звуку. Майстер думки, Майстер 

емоцій і настроїв. Майстер створення — констатації знань... 

Тому, для того щоб стати Вчителем, кожен має збагнути, що урок — це не 45 

хвилин спілкування з учнями, а все життя, прожите до цього даною людиною. І 

залежно від того, як вона його прожила, 45 хвилин уроку в кожного вчителя пройдуть 

по-різному... 

 

ТВОРЧІСТЬ УЧНЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

Творчість учня починається з творчості учителя 

Стародавня мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік - сій хліб, 

якщо твої плани розраховані на десятиріччя - посади дерево, якщо твої плани 

розраховані на століття - навчай дітей». 

Наш ліцей є тим закладом, де навчають і виховують, відкривають можливості 

кожної дитини, допомагають їй розвивати власні потреби. Це не можливо без 

досвідченого, мудрого, творчого учителя. Плани вчителя повинні бути розраховані на 

віки, бо його завдання - навчання і виховання майбутнього. 

Які використовувати методи і прийоми, щоб зацікавити ліцеїстів своїми 

уроками? Як збагатити словниковий запас, розвинути логіку, мислення учня? Як 

сформувати не байдужу, а творчу особистість? Ці та інші питання щодо ефективності 

навчально-виховного процесу вчителю доводиться вирішувати щоденно. 

Якщо за плечима вчителя чималий досвід роботи, якщо він любить те, що 

робить, і тих, задля кого він це робить, є новатором своєю суттю, тоді навчально- 

виховний процес перетворюється на цікаву співпрацю, приносить задоволення і 

вчителю, і учням. Досвід такого вчителя-практика завжди цікавий, унікальний, 

потрібний... І якщо робота вчителя отримує підтримку і схвалення однодумців- колег, 

коли нею цікавляться і її вивчають, тоді є велике бажання йти вперед і не зупинятися 

на досягнутому. Важливо помітити такого творчого вчителя, підтримати його, не дати 

можливості загубитися у розмаїтті педагогічних інновацій. 

Таким талантом, окрім всіх інших, володіє Жихарєва Тетяна Василівна. 

Їй належить ідея зібрати творчих, активних, талановитих вчителів комісії 

природничо-математичних дисциплін та об'єднати спільною метою у групу, яка 

отримала статус «Творчої лабораторії». 

Вона зуміла зацікавити вчителів творчими проектами, які отримали назву 

експериментів, «Від творчого прийому - до творчого уроку». Робота над проектом 

була організована у три етапи і спрямована на розв'язання педагогічних завдань, які 

передбачали використання та інтегрування педагогічного досвіду всіх членів групи, 

орієнтованих на конкретний результат, готовий до впровадження. 
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Метою проекту було не тільки показати практичне застосування педагогічних 

надбань учасників проекту, але й глибшого ознайомлення з цією технологією, яка є 

показником високої кваліфікації педагога, удосконалення вміння користуватися нею. 

У процесі роботи над проектом і для його реалізації члени творчої лабораторії 

педагогічної майстерності поділилися на дві групи, кожна з яких обрала свій 

напрямок роботи, найактуальніші теми і розробила свій творчо-пошуковий 

експеримент. У процесі роботи учасники довели його актуальність, проаналізували 

свої творчі доробки, зібрали та систематизували матеріали за темами проектів. 

Вчителі розробили систему уроків та завдань. 

Робота над проектом закінчилася, але творчі можливості його учасників не 

вичерпалися. Розвиток у ліцеїстів пізнавальних інтересів, допитливості, 

спостережливості, бажання та вміння вчитися - «вічні завдання», які покликана 

вирішувати освіта. Тому в майбутньому сподіваємося на ще більш плідну працю, ще 

більш цікаві проекти. Адже така робота приносить кожному не тільки радість 

спілкування, але й надає крила для більш високих злетів. 

Заступник директора з навчальної роботи Мазуркевич Тетяна Василівна 
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