
У сучасному світі мабуть немає галузі, де б 
не використовувався комп’ютер і освітня галузь 
не є виключенням. . Застосування комп'ютерної 
техніки на уроках дозволяє зробити урок 
нетрадиційним, яскравим, насиченим, 
наповнюючи його зміст знаннями з інших 
областей науки, що перетворюють математику з 
об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань.  

У своїй роботі використовую такі 
педагогічні програмні засоби, як ППЗ «Алгебра 
10», «Алгебра 11», «Геометрія 10, 11», що дає 
можливість  урізномані тнити форми 
представлення інформації, забезпечує 
наочність, сприяє  організації колективної та 
індивідуальної роботи. 

Моделювати за допомогою комп’ютера 
різноманітні об’єкти і процеси можна за 
допомогою навчальних програм Master 
Funktion2, динамічна геометрія, Gran 1-3.  
Вони звільняють учнів  від рутинної роботи, 
що відвертає увагу від засвоєння основного 
змісту навчального матеріалу.  Так 

доцільним є 
використання на 
уроках з теми 
«Властивості та 
г р а ф і к и 

тригонометричних функцій» навчальної 
програми Master Funktion 2. За 
допомогою цієї програми можна  
організувати диференційовану  роботу 
учнів  в  залежності від рівня підготовки, 
пізнавальних інтересів та ін. Програма 
для створення презентацій Microsoft 
Power Point є універсальним видом 
наочності і може бути застосована на 
уроці будь-якого типу.  За її допомогою 
створено презентації: ―Циліндри і 
призми‖,  
― Об'єм і його властивості‖, 
 ― В л а с т и в о с т і   ф у н к ц і й 
(монотонність)‖, ―Властивості функцій 
(парність)‖, ―Логарифм числа‖, 
―Куля і сфера‖,  
―Основні поняття стереометрії‖ та 
інші. Презентація демонструється  з 
оптимальною на конкретному етапі 
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О р г а н и з а ц и я  

Важливим аспектом формування пізнавальної 
активності учнів є їх участь різноманітних предметних 
конкурсах: «Математичний бій», “Брейн–ринг‖, 
―Слабка ланка‖, розв'язування  задач-жартів, 
розгадування  головоломок. Участь у підготовці  і 
проведенні усних журналів, конкурсів, випуску 
математичних газет допомагає учням дізнатись 
більше нового і цікавого з життя відомих математиків. 
Готуючись до проведення предметного тижня учні  
підбирають матеріал користуючись різноманітними 
інформаційними джерелами. 



організоване у вигляді 

«Естафети», завдань на 

в с т а н о в л е н н я 

відповідності, тестові 

завдання.  

Н а  е т а п і  

ф о р м у в а н н я 

практичних навиків 

завдання групам пропонується різне. Після представлення 

результатів роботи кожної групи та обговорення ходу 

розв’язування, учні мають можливість отримати більше 

інформації про види та способи розв’язування різних типів 

вправ. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо 

зникає потреба вислуховувати кожну людину у великій групі. 

Для організації інтерактивних вправ розроблено 

дидактичний матеріал: 

 Правила роботи у групах; 

 Папки ― Використовуй.  Запам'ятовуй. Вивчай‖; 
 Матеріали для діагностики емоційного стану учнів; 
 Інструкційні картки щодо виконання завдань; 
 Завдання для груп . 

Важливим етапом інтерактивного уроку є рефлексія. При 

проведенні якої пропоную учням відповісти на запитання:  

Чи вдалося вам заповнити прогалини в знаннях?  

Чи продуктивною була ваша робота на уроці?  

Що нового дізналися?  

Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? 

Цікавими є проведення рефлексії за допомогою вправ 

«Кольорове дерево»  і « Піраміда самооцінки». 

 На уроках узагальнення і систематизації знань 
застосовується метод проектів.  За певний час до 

проведення уроку учням пропонується дослідити ряд питань і 

проінформувати на уроці товаришів. 

 Учні об’єднуються у групи (пари) з урахуванням здібностей, 

нахилів, способу мислення та отримують завдання. Форма 

представлення може бути у вигляді презентації, публікації, 

експерименту. 

Урок  алгебри і початків аналізу. Тема «Гармонічні 

коливання». Завдання для груп: 

« Фізики». Дослідити гармонічні коливання у фізиці. 

« Медики». Застосування коливань у медицині. Біоритми. 

«Астрономи». Чи існують  в астрономії процеси, що підлягають 

законам коливань. 

«Раціоналізатори». Практичне застосування коливань. Шкідливі 

вони чи корисні? 
Урок геометрії. Тема « Правильні многогранники» 

Завдання для груп: 

Сучасному суспільству потрібна творча й активна  
особистість. Розвиток інноваційної особистості можна здійснити 
лише завдяки втіленню в навчальний процес активних форм 
проведення уроків математики., які  сприяють  розвитку уваги, 
мислення, уяви, пам'яті учнів, виховання пізнавального інтересу, 
самостійності у здобутті знань.  

Сучасний урок — це, перш за все, урок, на якому створено 
реальні умови для інтелектуального, соціального, морального 
становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих 
результатів за визначеними метою та завданнями.  

Найбільш доречним на такому уроці є використання 
інноваційних технології, що сприяють формуванню всебічно 
розвиненої особистості здатної трансформувати свої знання у 
різноманітних ситуаціях. У своїй роботі  надаю перевагу 
інтерактивним, інформаційно-комунікаційним, проектним, 
особистісно-орієнтованим інноваційним технологіям. 

Пізнавальна активність – це пізнання, що проходить при 
більш інтенсивній діяльності учнів, під час якої відбувається не 
тільки засвоєння знань, умінь і навичок, а й формування емоційно
-оціночного ставлення до процесу і результатів пізнання.   
Організувати інтенсивну діяльність учнів можна завдяки 
впровадженню інтерактивних методів.  Використання яких  є 
доречне на всіх етапах уроку без виключення. Так на етапі 
вивчення нового матеріалу можна використати такі  вправи: 
мозковий штурм, дискусію, незакінчене речення, керовану 
лекцію,  лекцію за допомогою учнів. 

Сприяючи розвитку самостійності навчання, активізації його 
за допомогою розумової діяльності проводжу вивчення невеликих 
за об’ємом тем за допомогою вправи «незакінчене речення». 
Наприклад на уроці геометрії з теми «Перпендикуляр і похила» на 
екран проектується завдання 

Доповнити речення: 

Перпендикуляром опущеним з даної точки… 

Основою перпендикуляра… 

Відстанню від точки… 

Похилою називається… 

Основою похилої… 

Проекцією похилої… 

Цей прийом спонукає учнів до самостійної роботи з 

підручником, вчить виділяти головне, сприяє розвитку вміння 

говорити конкретно, переконливо по суті.  

Вивчаючи теми, матеріал яких ґрунтується на раніше 

отриманих знаннях, що потребують узагальнення, використовую 

керовану лекцію або лекцію за допомого учнів. Учні заздалегідь 

отримують завдання, які вони повинні підготувати до наступного 

уроку  і представити своїм товаришам використовуючи 

різноманітні  способи (презентації, плакати) . 

 На уроках математики   застосовується комплекс прийомів, 

методів та засобів, які допомагають підвищувати інтерес до 

предмета та пізнавальну активність учнів.  

 На початку уроку  створюється  позитивна атмосфера 

довіри та співпраці (вправа «Обери свій настрій», «Зроби 

комплімент», «Посміхнись»). З цією метою добираються до уроку 

вислови відомих людей, пропонується учням задуматись над 

почутим та висловити думку (вправи «Мікрофон», «Я так думаю…»).  

Для  мотивації навчання матеріал пов'язується з життям або 

обраною професією, пропонується  цікавий історичний матеріал, 

створюються проблемні ситуації (вправа «Мозковий штурм»). 

На уроках  формування практичних навиків 

використовуються  задачі з виробничим змістом (деякі задачі 

складені самими учнями). Розв'язування  таких задач  викликає в 

учнів позитивні емоції і до предмета , і до обраної професії, 

підвищує зацікавленість  матеріалом який вивчається  та сприяє 

формуванню вмінь застосовувати знання у нестандартних 

ситуаціях.  

Методи групової роботи застосовуються на уроках різних 

типів. Найбільш доречним є застосування групової роботи на 

етапах актуалізації знань, формування вмінь і навичок 

розв’язування задач, узагальнення та систематизації вивченого 

матеріалу. 

Доречно спочатку навчити учнів працювати у малих групах 

та парах. Робота в малих групах дає змогу учням набути навичок, 

необхідних для спілкування та співпраці. Ідеї , вироблені в групі, 

допомагають учасникам бути корисним одне одному, формують 

вміння висловлювати думки, що  допомагає їм відчути особисті 

можливості.  

Об'єднавши учнів у малі групи, розподіляється завдання між 

ними. Вони мають за короткий час (як правило, 3—10 хв) 

виконати це завдання та представити результати роботи своєї 

групи. Завдання можуть бути як однаковими так і різними для 

кожної групи окремо. 

У першому випадку 

п р и с у т н і й  д у х 

змагання і учні 

н а м а г а ю т ь с я 

швидше за інших 

виконати завдання  

або запропонувати 

ціка вий вар іант 

розв’язування. Це 

м о ж е  б у т и 

р о з в ’ я з у в а н н я 

однокрокових вправ 

Необхідно, щоб той, хто що-небудь уміє, навчав цього 
інших, які мають в цьому потребу. 
                                                    Альбрехт Дюрер 


