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ВСТУП  

Широке використання комп`ютерної техніки в усіх сферах життя «відгукнулося» погіршен-
ням пам`яті, обчислювальних навичок учнів. Актуальна ця проблема і в зв`язку з тим, що при вико-
нанні завдань ЗНО діти припускаються помилок саме в обчисленнях. Найефективніша форма боро-
тьби з цим – систематичне виконання усних вправ на уроках математики. 

 Одним із завдань шкільної математики є формування в учнів свідомих та стійких обчислю-
вальних навичок. Оскільки обчислювальна культура є тим необхідним запасом знань та вмінь, без 
якого не можливо розв’язати жодної математичної задачі, то вміння та навички швидко й точно ви-
конувати обчислення є фундаментом вивчення математики та інших навчальних предметів.  

Усні вправи є одним із випробуваних засобів, які сприяють кращому засвоєнню курсу мате-
матики в середній школі. Вони розвивають в учнів уважність, спостережливість, ініціативу, підви-
щують дисципліну і збуджують інтерес до роботи. За їх допомогою учитель встановлює на уроці 
оперативний і ефективний зворотний зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес оволо-
діння учнями геометричними знаннями і уміннями. Такі вправи дають можливість без великих за-
трат часу багаторазово «програвати» типові ситуації і прийоми міркувань, систематично підвищува-
ти рівень просторових уявлень учнів, проводити роботу з формування їх логічної і мовної культури.  

Крім того, обчислення активізують пам’ять, увагу учнів, їхні прагнення до раціональної ор-
ганізації діяльності та інші якості, що впливають на розвиток особистості. Не випадково формуван-
ня обчислювальних умінь та навичок є однією з основних змістовних ліній шкільного курсу матема-
тики.  

Своєчасно поставлене учителем запитання допомагає уникнути проявів формалізму у на-
вчанні, дає можливість зосереджувати увагу учнів на допущених помилках. Дуже потрібні усні 
вправи і при повторенні навчального матеріалу. Добір вправ до уроку потрібно здійснювати, вихо-
дячи з навчально-виховної мети, яку ставить перед собою вчитель, з урахуванням реальних можли-
востей учнів і наявності часу для цього.  

Форми використання задачного матеріалу на уроках необхідно урізноманітнювати. Виправ-
довують себе, зокрема, такі прийоми: усне повідомлення змісту вправи; проектування умови задачі 
за допомогою мультимедійного екрану;  

використання завдання на картках або таблицях; постановка задачі на моделях або предметах 
навколишнього оточення; математичний диктант та ін. На усні вправи на уроці треба відводити в 
середньому 6-8 хвилин. Деякі із запитань можна використовувати для домашнього завдання, а та-
кож при проведенні короткочасних усних контрольних робіт і заліків з окремих тем.  

У всіх випадках треба максимально стимулювати мислення школярів, підводити їх до необ-
хідності співставляти, порівнювати класифікувати, узагальнювати, конкретизувати, критично відно-
ситися до тверджень і їх формулювань.  

Усні вправи з  математики є одним із засобів активізації навчання та розумової діяльності. 
Вони мають бути органічно пов’язані з різними видами робіт на уроці, розв’язуванням задач, лабо-
раторними та вимірювальними роботами, пов’язаними з обчисленням площ, об’ємів тіл, допомагати 
учням засвоїти велику кількість понять і термінів.   
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1. УСНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

1.1. Усні обчислення  

 Усна робота на уроках математики має велике значення – це і бесіди вчителя з класом або 

окремими учнями, і міркування учнів при виконанні тих чи інших завдань тощо. Серед цих видів 

усної роботи можна виділити так звані усні вправи.  

Вони мають велике значення у формуванні обчислювальних навичок і вдосконалення знань з 

нумерації, і в розвитку особистісних якостей дитини.  

Створення певної системи повторення раніше вивченого матеріалу дає учням можливість за-

своєння знань на рівні автоматичних навичок. Усні обчислення не можуть бути випадковим етапом 

уроку, а повинні знаходитися у методичному зв’язку з основною темою і носити проблемний харак-

тер.  

Для досягнення правильності усних обчислень на кожному уроці математики необхідно ви-

діляти 5-10 хвилин для проведення вправ в усних обчисленнях, передбачених програмою кожного 

класу.  

Усні вправи проводяться в питально-відповідь формі, всі учні класу одночасно виконують 

одні й ті ж вправи.  

Усні вправи важливі ще й тим, що вони активізують розумову діяльність учнів; при їх вико-

нанні активізується, розвивається пам’ять, мова, увага, здатність сприймати сказане на слух, швид-

кість реакції.  

У поєднанні з іншими формами роботи, усні вправи дозволяють створити умови, за яких ак-

тивізуються різні види діяльності учнів: мислення, мова, моторика. І усні вправи в цьому комплекті 

мають велике значення.  

Усні вправи як етап уроку має свої завдання:  

1) Відтворення та коригування певних навичок учнів, необхідних для їх самостійної діяльно-

сті на уроці чи усвідомленого сприйняття пояснення вчителя.  

2) Контроль вчителя за станом знань учнів.  

3) Психологічна підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу.  

Так як уроки математики як правило мають крім основного завдання, пов’язаного з вивчен-

ням поточного матеріалу, ще ряд завдань, які відносяться до закріплення пройденого матеріалу і пі-

дготовки до нових тем, а в нашому випадку до підвищення пізнавального інтересу, то з цієї точки 

зору і підбираються вправи до уроку, продумується вид усних вправ.  

Для ефективного використання усних вправ, потрібно правильно визначити їх місце в систе-

мі формування понять і навичок.  

1.2. Види вправ для усних обчислень  

 Навички усних обчислень формуються в процесі виконання учнями різноманітних вправ. 

Розглянемо основні їх види:  

1) Знаходження значень математичних виразів.   

Пропонується в тій чи іншій формі математичний вираз, потрібно знайти його значення. Ці вправи 

мають багато варіантів. Можна пропонувати числові математичні вирази і літерні (вираз із змін-

ною), при цьому буквам надають числові значення і знаходять числове значення отриманого виразу.  

Вирази можуть пропонуватися в різній словесній формі. Вирази можуть включати одну і бі-

льше дій. Вирази з декількома діями можуть включати дії одного ступеню або різних ступенів.  

Основне значення вправ на знаходження значень виразів – виробити в учнів тверді обчислю-

вальні навички, а також вони сприяють засвоєнню питань теорії арифметичних дій.  

2) Порівняння математичних виразів.  
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Ці вправи мають ряд варіантів. Можуть бути дані два вирази, і треба встановити, чи рівні їхні 

значення, а якщо не рівні, то яке з них більше або менше.  

Можуть пропонуватися вправи, у яких вже є знак рівності і один з виразів, а інший вираз 

треба знайти або доповнити.  

Головна роль таких вправ – сприяти засвоєнню теоретичних знань, допомагати виробленню 

обчислювальних навичок.  

3) Розв’язування рівнянь.  

Призначення таких вправ – виробити вміння розвязувати рівняння, допомогти учням засвоїти 

зв’язки між компонентами і результатами арифметичних дій.  

4) Розв’язування задач.  

Для усної роботи пропонуються прості і складні задачі.  

Ці вправи включаються з метою вироблення умінь розв’язувати задачі, вони допомагають за-

своєнню теоретичних знань та вироблення обчислювальних навичок.  

Різноманітність вправ збуджує інтерес у дітей, активізує їхню розумову діяльність.  

 1.3. Форми сприйняття усного рахунку  

 1) Побіжний слуховий (читається вчителем, учнем, записано на магнітофоні) – при сприй-

нятті завдання на слух велике навантаження припадає на пам’ять,тому учні швидко втомлюються. 

Однак такі вправи дуже корисні: вони розвивають слухову пам’ять.  

2) Зоровий (таблиці, плакати, записи на дошці, рахунки, діапозитиви) – запис завдання поле-

гшує обчислення (не треба запам’ятовувати числа). Іноді без запису важко і навіть неможливо вико-

нати завдання. Наприклад, треба виконати дію з величинами, вираженими в одиницях двох на-

йменувань, заповнити таблицю або виконати дії при порівнянні виразів.  

3) Комбінований.  

А також:  

• Зворотний зв’язок (показ відповідей за допомогою карток).  

• Завдання за варіантами (забезпечують самостійність).  

• Вправи у формі гри.   

1.4. Організація занять з усного рахунку  

 Щоб навички усних обчислень постійно вдосконалювалися, необхідно встановити правильне 

співвідношення в застосуванні усних та письмових прийомів обчислень, а саме: обчислювати пись-

мово тільки тоді, коли усно обчислювати важко.  

Вправи з усних обчисленнях повинні пронизувати весь урок. Їх можна поєднувати з перевір-

кою домашніх завдань, закріпленням вивченого матеріалу, пропонувати при опитуванні. Особливо 

добре, якщо разом з цим, спеціально відводити 5-7 хвилин на уроці для усного рахунку. Матеріал 

для цього можна підібрати з підручника або спеціальних збірників. Усні вправи мають відповідати 

темі і меті уроку і допомагати засвоєнню матеріалу, що вивчається на даному уроці, або раніше 

пройденого матеріалу. Залежно від цього вчитель визначає місце усного рахунку на уроці. Якщо ус-

ні вправи призначаються для повторення матеріалу, формуванню обчислювальних навичок і готу-

ють до вивчення нового матеріалу, то краще їх провести на початку уроку до вивчення нового мате-

ріалу.  

Якщо усні вправи мають на меті закріпити вивчене на даному уроці, то треба провести усний 

рахунок після вивчення нового матеріалу. Не слід проводити його наприкінці уроку, тому що діти 

вже стомлені, а усний рахунок вимагає великої уваги, пам’яті та мислення. Кількість вправ має бути 

такою, щоб їх виконання не перевтомлювало дітей і не перевищувало відведеного на це часу уроку.  

При підборі вправ для уроку слід враховувати, що підготовчі вправи і перші вправи для за-

кріплення, як правило, мають формуватися простіше і прямолінійно. Тут непотрібно прагнути до 

особливого розмаїття в формулюваннях і прийомах роботи.  
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Вправи для відпрацювання знань і навичок, а особливо для застосування їх в різних умовах, 

навпаки повинні бути одноманітними. Формулювання завдань, по можливості повинні бути розра-

ховані на те, щоб вони легко сприймалися на слух. Для цього вони повинні бути чіткими і лаконіч-

ними, сформульовані легко і виразно, не допускати різного тлумачення. У випадках, коли завдання 

все-таки важкі для засвоєння на слух, необхідно вдаватися до записів чи малюнків на дошці.  
2. УСНІ ВПРАВИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РОБОТИ НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ 

 Однією з ефективних форм організації колективної та індивідуальної самостійної роботи уч-

нів на уроках математики є систематичне виконання усних вправ на всіх етапах навчання. Учитель 

повинен орієнтуватися на те, що, виконуючи усні вправи, учні не тільки здобувають обчислювальні 

навички, а насамперед, закріплюють теоретичні знання, тренують увагу і пам’ять.  

Зважаючи на те, що усне опитування на уроках математики є однією з основних форм опера-

тивної перевірки знань і вмінь учнів, його треба використовувати на кожному уроці: під час переві-

рки домашнього завдання, актуалізації знань із нового матеріалу, фронтального опитування, плано-

вого, тематичного обліку знань, а також під час контролю. Зокрема, вдало підібрана система усних 

вправ сприяє розвитку логічного мислення учнів, підвищує їхню математичну культуру, формує на-

вички тотожних перетворень, підвищує творчу активність, привчає до уважності, формує вміння 

планувати свою діяльність.  

Усні вправи можна розділити на такі види:  

1. Умова вправи сприймається на слух, і після її виконання учні, нічого не записуючи, пові-

домляють результат.  

2. Учні читають умову вправи (з підручника або дошки), а розв’язують задачу усно.  

3. Учні, розглянувши рисунок і коротку умову задачі з геометрії, усно знаходять усі необхід-

ні співвідношення між елементами зображеної фігури й надають відповідь.  

4. За умовою задачі учні складають відповідний схематичний рисунок геометричної фігури 

або графіка функції, або стислу умову текстової задачі, а розв’язання виконують без записів.  

Учням із початковим рівнем навчальних досягнень можна запропонувати повторити 

розв’язання завдань, що попередньо були розглянуті в класі. Такий диференційований підхід сприяє 

мобілізації уваги й спонукає до активної участі в роботі не тільки сильних, але й слабких, неуваж-

них учнів.  

За допомогою усних вправ з геометрії на готових кресленнях (додаток 1) розв’язуються такі 

дидактичні задачі.  

1. Формування навичок застосовувати відповідні теореми до розв’язування задач.  

2. Засвоєння теоретичних знань із поточного матеріалу.  

3. Організація навчальної самостійної роботи учнів у процесі розв’язування задач.  

4. Розвиток мовлення учнів.  

Усні вправи з геометрії на готових рисунках допомагають заощадити час, збільшити обсяг 

матеріалу, що розглядається на уроці, підвищити ефективність уроку, оскільки не витрачається час 

на виконання креслення.  

Отже, усні вправи мають, різне дидактичне призначення, їх можна розділити на такі три гру-

пи: вправи для актуалізації опорних знань; вправи для сприйняття й свідомого осмислення матеріа-

лу; вправи на застосування набутих знань.   

Вправи першої групи вчитель може використовувати перед поясненням нового матеріалу, їх 

можна вважати підготовкою до сприйняття теоретичного матеріалу, вони полегшують вивчення но-

вих понять, тверджень, властивостей.  

Вправи другої групи сприяють глибокому усвідомленню вивченого матеріалу, допомагають 

учням засвоїти ту або іншу тему. Такі вправи доцільно використовувати після пояснення нового ма-

теріалу, коли учень утомився й можна попрацювати усно. Одночасно вчитель має можливість пере-

вірити глибину засвоєння нового матеріалу.  

Вправи третьої групи дають можливість застосовувати набуті знання.  
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Виконання таких вправ сприяє формуванню вмінь і навичок, розвиває логічне мислення, тво-

рчі здібності.  

Готуючись до уроку, потрібно ретельно відбирати матеріал, систематизувати його, продуму-

вати перехід від одного завдання до іншого відповідно до мети навчання. Під час складання системи 

завдань і визначення форм організації усної роботи вчитель повинен ураховувати індивідуальну пі-

дготовку учнів, схильність й здатність до усних обчислень.  

Необхідно розуміти, що особливо вагоме значення мають усні вправи для формування свідо-

мого засвоєння означень, законів і властивостей арифметичних дій, степенів, логарифмів тощо. На 

простих, але різноманітних прикладах учні повинні відпрацьовувати навички використання власти-

востей і законів, що вивчаються. Іноді буває досить тільки змінити порядок дій, виконати кілька  

найпростіших перетворень, що спираються на означення, основні властивості математичного 

поняття, і розв’язання прикладу значно спрощується. Учитель ставить учням такі запитання: як про-

стіше обчислити? чи немає більш раціонального шляху розв’язання? чи можна виконати обчислення 

по-іншому, коротше? чи існує більш легкий спосіб обчислення? які властивості, закони «працюють» 

під час розв’язування того чи іншого завдання? Вчителю треба пам’ятати, що фундаментом для по-

дальшого засвоєння будь-якої теми є сформовані обчислювальні навички. Формуванню обчислюва-

льних навичок сприяють раціональні прийоми обчислення.  

З власного досвіду хочу запропонувати різні форми проведення усного рахунку. 
Приклад №1. На уроці узагальнення і систематизації знань з теми «Вирази зі степе-

нями» можна провести усний рахунок першого виду. Заздалегідь приготувати умову і лан-
цюжком опитати учнів. 

Обчислити: 
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Приклад №2. Усні вправи при вивченні теми «Логарифм числа» 

1. За означенням логарифма вказати, яке з трьох тверджень справедливе: 

1) логарифм - степінь 2) логарифм - показник степеня; 3) логарифм - основа степеня. 

2. Дано рівність 273 =9. Що тут є логарифмом, якого числа і за якою основою? 

3. Довести, що logaa=l 

4. Чи правильна рівність: 

a)log416=24      6)log5125=3;      B)log42=
2

1
;       г) lgl=0. 

5. Обчислити: a) log39;    б) log327;      в) log2
8

1
;    г) log4

4

1
 ;    д) log51. 

6. Знайти х: 
a) log5x = 2;      б) log4x = –3; в) log

2

1  х = – 4; г) log13x =0; 

д) logx81 = 4;      е) logx 
2

1
 = 1; є) log

2

1  4 = х. 

7. Чи мають зміст вирази: 
a) log5(-125);       б) log50;        в) log2(– 4)3;           г) –log816. 

8. Обчислити: 

a)2 10log2 ;     б)
7log 5,15,1    в) l+7log 7 2;      г) 7log44 ;   д) 5log636 ; е) 6log994   
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9. Порівняти числа: 

a) log25 та log264; б) log
3

1 2 та log
3

1  4; 

в) log
2

1
5  та log5 

3

1
          г) log211 та log311. 

10. Порівняти числа m і п: 

a) log4m < log4n; б) log
2

1  m < log
2

1  n. 

11. Порівняти основу а  з одиницею: 

a) loga7=0,4;       б) logа5= – 
4

1
;  в) loga4 < loga2;      г) loga 

5

2
 > logа 

3

2
 . 

12. Які з даних чисел додатні, а які від'ємні: 

a)log25;        б) log
2

1 5;     в) log7l; r)log
3

 4;       д) log
3

1
2

 

Ефективною формою навчання та контролю знань є математичний диктант, бо він 
формує вміння сприймати інформацію на слух, перетворювати її, обробляти і одержувати 
результат без виконання записів. За допомогою диктантів можна швидко з`ясувати рівень 
засвоєння вивченого матеріалу всіма учнями.  

Доцільно проводити тренувальні диктанти, коли двоє учнів працюють на закритих 
дошках разом з класом. Потім вони відкривають свої записи, а всі учні разом з учителем 
перевіряють їх, обговорюють помилки. Діти здійснюють самоперевірку, що є додатковою 
мотивацією до навчання. 

Приклад№3.   На уроці узагальнення та систематизації знань з теми «Кут між 
прямою і площиною» проводжу такий математичний диктант: 

SO ┴ (ABO), SA і SB – похилі, SO = а, < AOB = 900. 

Варіант  1.  <SAO = 600,    <SBO = 450   (рис.1). 

Варіант  2.  < SAO = 450,   < SBO = 300 (рис.2). 

 

 Користуючись зображенням, знайдіть: 

1) проекцію похилої SA на площину AOB; (2 бали) 
2) довжину похилої SA; (2 бали) 
3) проекцію похилої SB на площину AOB; (2 бали) 
4) довжину похилої SB; (2 бали) 
5) відстань між основами похилих; (2 бали) 
6) відстань між прямими SO і AB. (2 бали) 
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Відповідь. Варіант 1. 1)
3

а
 ; 2)

3

2а
; 3) а; 4)а 2 ;  5) 

3

32а
; 6) 

2

а
. 

Диктант для перевірки знань учнів з теми «Логаифмічна функція та її властивості» 
1. Логарифмом числа b за основою а називається... 
2. Графік функції y=Iogax проходить через точку... 
3. Функція y=logax зростає (спадає) якщо... 

4. Функція обернена до   у=3х     (у=
х










2

1
 )  має вигляд (записати формулу)... 

5. Вказати неправильну рівність: 
 
а) log216=4;     a)log327=3; 

б)   4
81

1
log3  ; б) log0,50,5 = l; 

в) 01,0log 1,0  ;     B) log20,125 = –3; 

r)   lgl000 = 3.     r) lgl0000 = 5. 
6. Подати в показниковій формі: 
  log264=6;      log525=2. 
7. Знайти x: 
а) log5x = 2; a) log3x = 2; 
б) log327 = x;     6) log381 = x. 
8. Обчислити: 

8log 981                
7log636  

9. Чи має зміст вираз: 
 а) log4(-64); a) log2(-4); 
б) log6(-6)2;       6)log8(-16)2? 

З метою урізноманітнення форм проведення аналізу контрольної роботи можна запропонува-

ти учням провести змагання «Хто швидше?» між рядами. До завдань змагання включаються прик-

лади, аналогічні завданням контрольної роботи, але такі, з якими можна впоратися усно. Це дає мо-

жливість більш ефективно проаналізувати контрольну роботу, оскільки під час такого змагання фо-

рмується вміння зосереджуватися, спостерігати. А головне, підвищується інтерес дітей до матема-

тики.  

Усна контрольна робота трохи відрізняється від традиційної. Тут учень ніби сам себе конт-

ролює за допомогою завдань учителя. Учень робить висновки про свій рівень засвоєння матеріалу, 

вчитель не бачить його невдач. Тому усна контрольна робота частіше має навчальний характер. Під 

час проведення усної контрольної роботи учень змушений працювати в темпі, який задає вчитель, 

контролювати свої дії і використовувати увесь матеріал теми. Очевидно, що, хоча такий урок і нази-

вається усною контрольною роботою, не завжди контроль є головною його метою. Найвища мета 

уроку – навчання раціональних прийомів роботи, без яких неможлива творчість. Робота може три-

вати частину уроку або весь урок.  

Нижче наводяться усні контрольні роботи по показниковій і логарифмічній функціям. 
 

КАРТКА 1 
1. Дайте означення логарифмічної функції. 

2. Чи перетинає  графік функції  у = ах  вісь Х?  
3. Знайти область визначення функції у = log 2 (2

х – 1). 
4. Що більше: а0,7 чи а7? 

КАРТКА 2 

1. Дайте означення показникової функції. 
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2. Чи перетинає  графік функції  у= lg х  вісь У?  

3.  Знайти область визначення функції у = lg 
2

1





х

х  

4. Що більше: log7 5  чи log5 7? 
Незважаючи на позитивне сприяння усної роботи засвоєнню знань, формуванню вмінь та на-

вичок, не слід надмірно нею захоплюватися. Важливо, щоб усна робота була органічно пов’язана і 

збалансована з письмовими видами роботи на уроці. Проведення усної роботи є одним із засобів на-

вчання математики, а не є самоціллю.  

 3. СИСТЕМА УСНИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ 

ДИДАКТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  

  

У наш час традиційний погляд на зміст навчання математиці, її ролі та місця в загальній осві-

ті переглядається та уточнюється. Поряд із підготовкою учнів, які в подальшому у своїй професій-

ній діяльності будуть користуватися математикою, важливим стає забезпечення деякого гарантова-

ного рівня підготовки усіх учнів, незалежно від спеціальності, яку вони оберуть в майбутньому.  

Математика, давно ставши мовою науки і техніки, нині все ширше проникає в повсякденне 

життя, і у традиційно далекі від неї галузі. Комп’ютеризація суспільства, упровадження сучасних 

інформаційних технологій вимагають від  людини математичної грамотності буквально на кожному 

робочому місці. Це передбачає і конкретні математичні знання, і певний стиль мислення, що вироб-

ляє тільки математика.  

У школі математика служить опорним предметом для вивчення суміжних дисциплін. Не мо-

жна недооцінювати також впливу математичної освіти і на предмети гуманітарного циклу. Розши-

рюється коло школярів, для яких математика стає професійно значимим предметом.  

Усні вправи є одним з випробуваних засобів, які сприяють кращому засвоюванню курсу ма-

тематики в середній школі. Вони розвивають в учнів уважність, спостережливість, ініціативу, під-

вищують дисципліну і викликають інтерес до роботи. За їх допомогою на уроці встановлюється 

оперативний і ефективний зворотній зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес оволо-

діння учнями конкретними знаннями та вміннями. Усні вправи дають можливість без великих за-

трат часу багаторазово «програвати» типові ситуації та прийоми міркувань, проводити роботу з фо-

рмування логічної та мовної культури учнів.  

Найдоцільнішими усні вправи є під час закріплення та повторення навчального матеріалу.  

 Усні вправи ефективні, так як діють на учнів мобілізуюче, своєю простотою захоплюють і 

слабких учнів.  

Значний позитивний ефект під час навчання математики можна отримати, коли після ви-

вчення кожного математичного факту (введення нового поняття, ознайомлення з його властивостя-

ми, із властивостями математичних дій тощо) запропонувати учням навести приклади.  

Наприклад, при вивченні теми «Координати в просторі» пропоную учням навести приклади 

точок, які належать координатним прямим і площинам. 

 Такі приклади допомагають учням швидше з’ясовувати головне, формують уміння застосо-

вувати отримані знання на практиці. Складаючи вправи, наводячи власні приклади, учень вчиться 

працювати самостійно і творчо.  

 Доцільно робити так, щоб усна лічба сприймалася учнями як цікава гра. Тоді вони самі ува-

жно стежать за відповідями один одного.  

Усна лічба може бути максимально варіативною як за змістом, так і за формою. Її можна 

проводити у вигляді змагання між командами, впорядкування відповідей, математичного диктанту, 

гри «Сходинки», виконання завдань блок-схеми, ігор «Математичне лото», «Естафета», «Слабка 

ланка», «За хвилину розв’яжи» тощо.  

Ось деякі прийоми усної лічби, які я досить часто використовую на своїх уроках.  
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2. Естафета. На дошці заздалегідь написані приклади в три або два стовпчики. Учні 

об’єднуються у три команди (за рядами) або команди (дівчата – хлопці). Перші учасники гри від 

кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. 

Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і 

т.д. Виграє та команда, яка швидше і без помилок виконає всі завдання.  

  3. «Ланцюжок». Перший приклад записано повністю, а у всіх інших – замість першого чис-

ла стоїть «зірочка». Що за нею ховається, кожен наступний учень дізнається лише тоді, коли попе-

редній повідомить йому відповідь до свого завдання. Ця відповідь і буде невідомим першим числом. 

У такій грі всі повинні  бути дуже уважними, оскільки помилка одного учасника перекреслює робо-

ту всіх інших.  

Наприклад:  

Обчислити і продовжити закономірність:  Х 

Виконання таких вправ активізує пізнавальну діяльність, сприяють розвитку логічного мис-

лення та аналітичних здібностей учнів, стимулюють і підвищують їх інтерес до навчання.  

Щоб зацікавити учнів під час усної лічби, можна зашифрувати дати подій, наприклад, дати 

життя визначних математиків, з біографіями яких знайомляться учні на уроці. Можна запропонува-

ти учням відгадати задумане слово, або вислів про математику, розв’язавши послідовно букви, що 

відповідають правильним розв’язкам.  

Перелік та опис форм усної лічби, звичайно, можна продовжити. Досвід  роботи показує, що 

усні вправи при вмілому їх використанні відіграють неабияку роль у підвищенні ефективності уро-

ку. Усна лічба повинна проводитися у швидкому темпі, якщо йдеться про відпрацювання навичок. 

Але якщо усні вправи використовуються з метою закріплення тільки що вивченого, то в цьому ви-

падку недоцільно квапити учнів. Чим свідоміші будуть їх дії на початку формування навичок, тим 

глибшим і міцнішим буде їх засвоєння.  

Під час використання усних вправ не слід запитувати лише учнів, які добре встигають з ма-

тематики – це послаблює ініціативу й активність учнів, яким математика дається важче. Щоб дати 

можливість поміркувати всім, сильним учням пропоную роль «учителя»: запитувати і перевіряти 

відповіді.  

Усні вправи допомагають отримати оптимальне розв’язання педагогічних завдань на всіх 

етапах навчання. Та виникає питання: як оцінювати роботу учнів під час виконання усних вправ. 

Саме головне: оцінювання досягнень учнів, незалежно від того, чи вони значні, чи скромні – якщо 

вони є результатом справжніх зусиль учня.  

  
4. ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СУПРОВОДУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

  

Сучасні інформаційні технології дають можливість вчителю використовувати комп’ютерну 

техніку (мультимедійний проектор, інтерактивну дошку, демонстраційні монітори) для проведення 

уроків з використанням візуальних зображень, звукових ефектів, анімації, мультимедіа та інших 

комп’ютерних спецефектів. Це дає можливість зосередити увагу учнів на необхідному фрагменті 

уроку, акцентувати ту чи іншу подію уроку. Анімаційні зображення, мультимедійний супровід да-

ють учням можливість зрозуміти явища, події, які змінюються в часі та просторі.  

Мультимедійна техніка дає можливість проводити віртуальні досліди, побудови об’ємних 

зображень, виконання поетапних математичних процедур.  

Використовуючи мультимедійні технології на уроці, є можливість розглянути та вивчити ве-

лику кількість теоретичного та практичного матеріалу.  

Застосування мультимедійного супроводу на уроках математики, дає можливість створювати 

високоефективні сучасні уроки і має великі перспективи в навчально-виховному процесі.  

Приклад використання усних вправ на уроці алгебри на тему «Критичні точки функції. 

Точки екстремуму». (Додаток) 
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ВИСНОВКИ  

Одним з найважливіших засобів інтенсифікації навчання математиці є впровадження ефекти-

вної систематизації навчального матеріалу для усного обчислення.  

До усного опитування доцільно вдаватися майже на кожному уроці: у процесі перевірки до-

машнього завдання, активізації знань за новим матеріалом, при фронтальному опитуванні, планово-

му тематичному обліку знань. Вдало підібрані і систематично виконувані усні вправи сприяють роз-

виткові логічного мислення учнів, підвищують їх математичну культуру, формують важливі навич-

ки тотожних перетворень, збуджують творчу активність, привчають до зосередженості.  

Оволодіння навичками усних обчислень корисно ще і тому, що вони прискорюють письмові 

обчислення, дозволяють вдосконалювати їх. Наявність в учнів навичок усних обчислювань впливає 

на степінь набування в них раціональних та безпомилкових обчислювальних вмінь.  

Крім того, що усний рахунок на уроках математики сприяє розвитку і формування міцних 

обчислювальних навичок і вмінь, він також відіграє важливу роль у прищепленні і підвищення у 

дітей пізнавального інтересу до уроків математики, як одного з найважливіших мотивів навчально-

пізнавальної діяльності, розвитку логічного мислення, і розвитку особистісних якостей дитини.  

Викликаючи інтерес і прищеплюючи любов до математики за допомогою різних видів усних 

вправ, учитель буде допомагати учням активно діяти з навчальним матеріалом, пробуджувати у них 

прагнення удосконалювати способи обчислень і рішення задач, менш раціональні замінювати більш 

досконалими. А це – найважливіша умова свідомого засвоєння матеріалу. 
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Тема уроку: «Критичні точки функції. Точки екстремуму». 

Дидактична мета: Сформувати поняття критичних точок функції, точок екстремуму, екстремумів 

функції; засвоєння необхідної й достатньої умови екстремуму, алгоритму знаходження екстремумів 

функції. 

Розвиваюча мета: Сприяти розвитку творчих здібностей учнів, логічного мислення, вміння аналі-

зувати і синтезувати наукові ідеї; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, уміння обґрунтовува-

ти і доводити справедливість  свого твердження, виконувати узагальнення і систематизацію отри-

маних знань; 

Виховна мета: Сприяти вихованню старанності, цілеспрямованості, наполегливості у досягненні 

поставленої мети, математичної грамотності і культури мовлення, тактовності.  

Тип уроку:  засвоєння нових знань і вмінь 

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, презентація «Критичні 

точки функції, Точки екстремуму.», картки для проведення гри «Математичне лото». 

Жодна інша наука не навчає так  ясно 

розуміти гармонію природи, як математика... 

 П. Карус 

Хід уроку 

І. Організація класу. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Усний рахунок:  (слайди 2-3) 

1).  Знайти похідну: 1). х2 +х7;      2). 2х;        3).  Sіn x –2.;        4) 3соs x;        5).х –3 ;      6).4х2;      

7). соs x – 3 Sіn x;       8) 
4

3
;         9). cos 2x;    10)  – 6 .   

2).  Зростає чи спадає функція:  у = 5х – 2; у = 3 + 4х;     у = 8 – 7х;   у = 8 

3).  Вкажіть проміжки зростання і спадання функції: 

  4).  Як можна знайти проміжки зростання і спадання   функції, якщо 

вона задана формулою? 

 Повторюємо ознаки зростання і спадання функції. 

 Проблемна ситуація   

 На проміжках  а;  і  ;b  функція зростає, похідна має 

знак «+»,  на   ba;   спадає, похідна «–», а чим цікаві  точки а і b, чим вони особливі. 

    ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
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        Ви вивчили одне із фундаментальних понять алгебри і початків аналізу – похідну,  навчилися  

знаходити проміжки монотонності функції. І, напевно  даєте собі запитання « А навіщо?».   

Саме за допомогою похідної розв’язують задачі з фізики,  економіки, геометрії, програму-

вання. Викликає інтерес поняття точок, в яких похідна не додатна і не від’ємна.   

  Саме ці точки зацікавили багатьох вчених і зараз успішно допомагають людству в різних   

сферах діяльності. Зокрема, в екології,  медицині, геології, економіці та ін. (слайд 4  «Дослідження 

функції і прикладні науки») 

 Оголошую тему і мету  уроку: «Критичні точки функції. Точки екстремуму». 

Сьогодні ми познайомимось саме з такими точками і поняттями, які пов’язані з ними. (Слайд 5) 

Демонструється презентація з коментуванням вчителя 

IV. Сприймання і усвідомлення поняття точок екстремуму та екстремуму  
функції.  (Слайд 6)                                                    

 

 

Користуючись малюнком знаходимо точки, особливі для гра-

фіка функції. 

Означення. Внутрішні точки області визначення функції, в 

яких похідна дорівнює нулю або не існує, називають критичними 

точками функції. 

При дослідженні поведінки функції в деякій точці зручно користуватися поняттям околу.  

(слайд 7) 

 Околом точки х0  називається будь-який проміжок, для якого х0 є внутрішньою точкою.  

Наприклад, інтервали (2; 5), (2,5; 3,5), (2,9; 3,1) – околи точки 3. 

Розглянемо графік функції, зображений на рис. 2.  

(Використовується метод евристичної бесіди) 

В якій точці функція набуває найбільшого (найменшого) значення. Порівнюємо із значенням в 

інших точках. 

Як видно із рисунка, існує такий окіл точки x = а, що найбільше значення функція у = f(x) в 

цьому околі набуває в точці х = а. Точку х = а називають точкою максимуму цієї функції. 

Аналогічно точку х = b називають точкою мінімуму функції y = f(x), оскільки значення функції 

в цій точці найменше порівняно зі значеннями функції в деякому околі точки b. 

 

 

 

               Рис.2 рис.3 
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Означення. Точка а із області визначення функції f(x) називається точкою максимуму цієї функції, 

якщо існує такий окіл точки а, що для всіх х  а із цього околу виконується нерівність 

f(x) < f(a). (Рис. 2). 

Означення. Точка b із області визначення функції f(x) називається точкою мінімуму цієї функції, 

якщо існує такий окіл точки b, що для всіх    х   b із цього околу виконується нерів-

ність f(x) < f(b). (Рис. 3). 

(Слайд 8, 9) 

Означення. Точки максимуму і точки мінімуму називають точками екстремуму функції, а зна-
чення функції в цих точках називають екстремумами функції (максимум і мінімум функції). 

( лат. еkstremum – край, кінець) 

Точки максимуму позначають хmax , а точки мінімуму  

—  хmin . 

 Значення функції в цих точках, тобто максимуми і мі-

німуми функції, позначаються: уmax  і  уmin. 

 

Виконання вправ_усно  (слайд 10) 

( Робота в групах : І ряд – пит.1, ІІ ряд – пит. 2, ІІІ ряд – пит. 3)  

1. Для функцій, графіки яких зображено на рисунках 4(а—г) знайдіть: 

1) точки максимуму функції 

2) точки мінімуму функції; 

3) екстремуми функції. 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 1) а) хmax= – 3, xmin= 0, хmax= 3;  б) хmax= – 8, xmin= – 6; хmax= – 3;  xmin = 1;  хmax= 5;  в) xmin= –

1; хmax= 1; г) xmin= –2; хmax= –1; xmin= 0; хmax= 1; xmin= 2; 

2) a) ymax= 4; ymin=0; б) ymax= 5; ymax= 7; ymin= 0; в) ymin= –1; ymax= 1; г) ymin = –3;  ymin= 0; ymax= 2. 
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V. Сприймання і усвідомлення необхідної умови екстремуму. 

(Слайд 11) 

Розглянемо функцію у = f(x), яка визначена в деякому околі точки xo і 

має похідну в цій точці. 

 

Теорема Ферма. Якщо xo — точка екстремуму диференційованої       фу-

нкції  у = f(x), то f’(хo) = 0. 

 

Це твердження називають теоремою Ферма на честь 
 П'єра Ферма (1601—1665) — французького математика. 

 

Теорема Ферма має наочний геометричний зміст: 

 в точці екстремуму дотична паралельна осі абсцис, і тому її куто-

вий коефіцієнт f’(хo)  дорівнює нулю 

Проблема! (Слайд 12) 

 Чи завжди критичні точки є точками екстремуму? 

       

 Розглянемо функції  у = х2   та у = х3. 

Наприклад, функція f(x) = х2  має в точці хo = 0 

мінімум, її похідна f'(0) = 0.  

Якщо f(x) = х3, то f''(x) = 3x2  і  f`'(0) = 0.  

Проте  точка  х = 0 не є точкою екстремуму, оскільки функція f(x) = x3 

зростає на всій числовій осі. 

Отже, для того, щоб точка була точкою екстремуму недостатньо, щоб вона була критич-

ною. 

VI. Сприймання і усвідомлення достатньої ознаки екстремуму функції.( слайд 13) 

Сформулюємо достатні умови того, що кри-
тична точка є точкою екстремуму, тобто умови, 
при виконанні яких критична точка є точкою мак-
симуму або мінімуму функції. 

Якщо похідна ліворуч критичної точки дода-

тна, а праворуч — від'ємна, тобто при переході 

через цю точку похідна змінює знак з «+» на «–», 

то ця критична точка є точкою максимуму (рис.1). 
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Дійсно, в цьому випадку ліворуч стаціонарної точки функція зростає, а праворуч — спадає, 
отже, дана точка є точкою максимуму. 

Якщо похідна ліворуч стаціонарної точки від'ємна, а праворуч — додатна, тобто при 
переході через стаціонарну точку похідна змінює знак з «–» на «+», то ця стаціонарна точка є 
точкою мінімуму (рис.2). 

Якщо при переході через стаціонарну точку похідна не змінює знак, тобто ліворуч і праворуч 
від стаціонарної точки похідна додатна або від'ємна, то ця точка не є точкою екстремуму. 

Складемо алгоритм знаходження екстремумів функції. (Слайд 14) 

1. Знайти область визначення. 

2. Знайти критичні точки функції. 

3. Визначити,які з них є точками екстремуму. 

4. Обчислити значення функції в точках екстремуму. 

VII. Осмислення набутих знань. 

1. Розв’язування вправ. (Слайд 15) 

Приклад 1. Знайдіть екстремуми функції   f(x) = х4 - 4х3. 

Розв'язування 

Область визначення функції — R. 

Знайдемо похідну:   f`'(x)= (x4 – 4х3) = 4x3 – 12х2 = 4x2(х – 3).  

Знайдемо стаціонарні точки:  f'`(x) = 0, 4x2(x – 3) = 0,  x = 0 або  х = 3. 

Наносимо стаціонарні точки на координатну пряму та 

визначаємо знак похідної на кожному інтервалі. 

x = 3 — точка мінімуму, бо при переході через цю точку 

похідна змінює знак з «–» на «+»:   хmin = 3. 

Точка x = 0 не є точкою екстремуму, бо похідна не змінює знак при переході через цю точку.  

Отже,   уmin = f(3) = 34 – 4 · 33 = – 27.  

Відповідь:   уmin = f(3) = – 27.  

2. Гра «Математичне лото»  (Робота в парах) (Слайд 16 - 23) 
Знайдіть похідну 

1.   5х2  10х; 5 

2.   7 +9 х                  9 

3. Визначте проміжки, на яких похідна має знак «–» 

      (–7; –3);        (–7; –3)U (5; + )       

4. Назвіть точки мінімуму функції, якщо дані про її похідну наведені в таблиці 

X

Y

-7

3

-3

-1

5

2

(- ∞ ; -7 ) ( -7 ; -3 ) ( -3 ; 5 ) ( 5 ; + ∞)



 
ГРИНЕВИЧ Т.О.                                                                                                                                               ДПТНЗ СПАЛ 

19 
 

 х = 9;     х = 5 

5. Визначте проміжки зростання функції, використовуючи дані про похідну 

  (– ; –9) U (–1; 3); (–9; –1) U (–1;3) 

6. Назвіть точки максимуму функції, якщо дані  
про її похідну наведені в таблиці 

 х = 2 ;    х = 8 

7. Задано графік похідної  f ’(Хo). Хo – точка екстремуму. Яка це точка - максимуму чи міні-

муму?  

Точка максимуму; Точка мінімуму 

Як поводить себе функція? 

8.    y = 5 – 4x 

      9.    у = 3х + 6   8.Спадає ; 9. Зростає   

Якщо відповіді правильні, то учень складе слово «П’єр Ферма» і отримує 11 балів. За 

кожну неправильну відповідь знімається 1 бал. 

VІІІ. Підведення підсумків уроку.  

 Перевіряються результати гри.  

IХ. Домашнє завдання.   1.   §10, №355(а), 359(б)  (Слайд 24) 

 

X (-∞ ; -4)     -4 (-4 ; 2)       2 (2 ; 8)      8 (8 ; +∞)

y'          – 0              +            0             - 0          +

x     (- ∞ ; -9)    -9      (-9 ; -1)     -1       (-1 ; 3)        3      (3 ; + ∞)

y'           +          0           - 0            +            0            -

x

y +           0              - 0            +          0          -

(- ∞ ; -1)      -1 (-1 ; 5)         5 (5 ; 9)       9 (9 ; + ∞)


