
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 35. – 2011. 

 

 

192 

ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ 
ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ТЕМИ «ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ» 

 
О.В.Павліна, 

канд. пед. наук, 
С.Б.Павлова, 
студентка, 

Донецький національний університет, 
м. Донецьк, УКРАЇНА 

 
Запропоновано прийоми використання комп’ютерно-орієнтованих програмних за-

собів у навчанні теми “Похідна та її застосування”. Це дозволяє формувати навчаль-
но-пізнавальну евристичну діяльність учнів, пізнавальний інтерес до математики, під-
вищує їх активність у процесі навчання. 
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Постановка проблеми. Похідною як 
елементом математичного апарату широко 
послуговуються в різних науках. В алгебрі 
її здебільшого застосовують для дослі-
дження функцій та побудови їх графіків, у 
геометрії – для знаходження рівняння до-
тичної. Похідну використовують у набли-
жених обчисленнях, для наближеного 
розв’язування рівнянь, дослідження і виок-
ремлення коренів рівнянь, спрощення ви-
разів, доведення тотожностей і нерівностей 
тощо. У фізиці за допомогою похідної об-
числюють швидкість і прискорення, дослі-
джуючи різні фізичні явища, наприклад, 
явища резонансу. 

У шкільному курсі алгебри і початків 
аналізу на рівні стандарту в рамках 14 год. 
обмежуються застосуванням похідної для 
дослідження функцій і побудови графіків, у 
геометрії – знаходженням рівняння дотич-
ної, прикладами застосування похідної у 
фізиці та розв’язанням певної кількості 
прикладних задач на знаходження найбіль-
шого і найменшого значення функції [1]. 

Широкі можливості для істотного змен-
шення навчального навантаження і інтен-
сифікації навчального процесу розкрива-
ють інформаційно-комунікаційні техноло-
гії (ІКТ), надаючи навчально-пізнавальній 
діяльності творчого, дослідницького спря-

мування, що природно приваблює учнів і 
спрямовує до пошуку нових знань [2]. 

Як зазначає Ю.В.Триус, інформаційно-
комунікаційні технології проникають у 
глибини математики, впливають на стиль, 
зміст і методи математичної роботи, збага-
чують її та розширюють сфери застосуван-
ня [3]. 

Ми згодні з автором і вважаємо актуаль-
ним використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у навчанні теми 
“Похідна та її застосування”. Це сприятиме 
розвиткові геометричної інтуїції, графічних 
навичок учнів, допоможе вчителю врахо-
вувати їх індивідуальні здібності та форму-
вати прийоми навчально-пізнавальної ев-
ристичної діяльності школярів при вивчен-
ні цієї теми. 

Аналіз актуальних досліджень та 
публікацій. Психолого-педагогічним про-
блемам використання комп’ютерів у на-
вчальному процесі присвячені праці 
М.І.Жалдака, О.М.Легкого, В.М.Монахова, 
Н.В.Морзе, Л.І.Павлюк, Е.С.Полат, О.В.Спі-
ваковського та ін. 

Питанням використання інформацій-
но-комунікаційних технологій у процесі 
навчання математики присвячено роботи 
Є.Ф.Вінниченка, О.В.Вітюка, Ю.В.Горош-
ка, В.В.Дровозюк, М.І.Жалдака, О.Б.Жиль-
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цова, Т.В.Зайцевої, В.І.Клочка, Т.Г.Крама-
ренко, І.В.Лупан, С.А.Ракова, С.О.Семері-
кова, О.І.Скафи, О.В.Співаковського, Ю.В.Три-
уса та ін. 

Аналіз робіт авторів дозволяє зробити 
висновок, що застосування ІКТ при ви-
вченні математики, в тому числі теми “По-
хідна та її застосування”, дозволяє [4]: 

� посилити мотивацію, активізувати 
навчально-пізнавальну евристичну діяль-
ність, формувати евристичні вміння, розви-
вати інтуїцію й творчі здібності учнів; 

� давати наочну геометричну інтер-
претацію абстрактних понять на основі ви-
користання інформаційних моделей у на-
вчанні для з'ясування логічної структури 
понять і осмислення функціональних зв'яз-
ків; 

� розширити коло завдань, завдяки 
тому, що вчитель може вилучити, за потре-
би, ті питання, які пов'язані зі складністю 
обчислень, побудовою графіків, апробаці-
єю даних; 

� формувати глибокі й міцні знання 
учнів на основі свідомого засвоєння навчаль-
ного матеріалу; 

� використовувати різні методики 
для різних груп учнів на основі індивідуалі-
зації навчання; 

� поєднати високі обчислювальні 
можливості в процесі дослідження різних 
функціональних залежностей, звільнивши 
учнів від рутинних обчислень, з перевагами 
графічного подання інформації.  

Метою статті є демонстрація деяких 
прийомів застосування комп’ютерно-орієн-
тованих засобів у навчанні теми “Похідна 
та її застосування” та детальний розгляд 
можливостей кожного засобу для викорис-
тання на основних етапах уроків цієї теми. 

Виклад основного матеріалу. О.В.Хо-
рольська зазначає, що використання педа-
гогічних програмних засобів дає позитив-
ний результат тільки при вмілому їх вико-
ристанні в організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів [5]. Ми згодні з авто-
ркою, бо в іншому випадку результат може 

виявитися і негативним. Тому розглянемо 
приклади використання комп’ютерно-
орієнтованих засобів у навчанні теми “По-
хідна та її застосування”, які дозволяють 
зробити процес навчання більш ефектив-
ним у порівнянні з традиційним навчанням 
математики. 

Для повторення теми “Функції, їхні 
властивості та графіки” перед вивченням 
теми “Похідна та її застосування” за один 
або два тижні до вступного уроку доречно 
запропонувати учням у якості домашнього 
завдання попрацювати з програмою зі 
складу евристико-дидактичних конструк-
цій «Функции, их свойства, графики. Эври-
стический тренажёр. Часть 1» (рис. 1). Уч-
ням необхідно виконати не менше, ніж 20 
завдань з тренажеру. 

Евристичний тренажер містить завдан-
ня із запропонованими варіантами відпові-
дей. Після розв’язання задачі учні запису-
ють букву правильної, на їх думку, відпові-
ді напроти номера завдання. Програмний 
засіб дозволяє формувати в учнів рефлек-
сію своєї діяльності завдяки можливості 
миттєвої перевірки правильності обраної 
ними відповіді: введена буква варіанта ви-
діляється зеленим кольором, якщо відпо-
відь обрано правильно, і червоним – якщо 
неправильно.  

Крім того, в тренажері для кожної гру-
пи завдань відводиться певна кількість спіль-
них варіантів відповідей, за допомогою чо-
го можна запобігти “вгадуванню” учнями 
відповідей. 

На вступному занятті з теми “Похідна 
та її застосування” вчитель може провести 
перевірку домашнього завдання – розв’я-
зання завдань тренажера біля дошки.  

На етапі актуалізації знань і вмінь для 
повторення основних понять теми “Функ-
ції, їхні властивості і графіки” можна, ко-
ристуючись інтерактивною дошкою, орга-
нізувати роботу учнів з розгадування крос-
ворда на тему “Властивості функцій” (рис. 2). 
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Рис. 1. Фрагмент програмного засобу «Функции, их свойства, графики.  

Эвристический тренажёр. Часть 1» 
 

 
Рис. 2. Кросворд з теми “Властивості функцій”, 

оформлений у програмі “Кросворд 2.2” 
 
Завдання до кросворда:  
По горизонталі.  
1. Множина чисел, які може приймати 

функція – це множина …  
2. Як називається функція, якщо хоча б 

в одній з її точок порушується непере-

рвність? 
3. Яка знакосталість у функції  

siny x=  на проміжку ( )0;π ? 

4. Монотонність функції. На проміжку 
( )+∞∈ ,0x  функція 5 1y x= − − ...  
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5. Як називається функція, яка задово-
льняє умову f(-x) = f(x)?  

По вертикалі.  
1. Монотонність функції. На проміжку 

( )0,∞−∈x  функція 
2y x= − …  

До кожного завдання вчитель пропо-
нує учням питання для обговорення. На-
приклад: 

- Що таке область визначення функ-
ції? Як її знайти?  

- Що таке область значення функції? 
Як її знайти?  

- Яка функція називається непере-
рвною?  

- Яка функція називається розрив-
ною?  

- Що таке знакосталість функції? Як 
дізнатися: функція додатна чи від’ємна?  

- Як проаналізувати функцію на пар-

ність-непарність?  
- Що таке монотонність функції?  
- Як дізнатися, чи монотонна функ-

ція на проміжку?  
- Як дізнатися: функція неперервна 

чи розривна?  
Учні відповідають на запитання вчите-

ля і розгадують кросворд. 
Актуалізація знань і вмінь учнів до те-

ми “Похідна та її застосування”, якщо її 
організувати в ігровій формі, дозволяє під-
силити мотивацію школярів до вивчення 
нової теми.  

Ми вважаємо доцільним у навчанні 
теми “Похідна та її застосування” викорис-
товувати електронний навчально-методич-
ний комплект “Алгебра, 11 клас” (УкрПри-
борСервіс) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Головне вікно ППЗ “Алгебра, 11 клас”. 

 
Як зазначають автори [6], програмний 

засіб «Алгебра, 11 клас» призначений до-
помогти вчителю в організації продуктив-
ної навчально-пізнавальної діяльності учнів 
у засвоєнні математичних знань, у вироб-
ленні стійких механізмів самонавчання, 
самовиховання і саморозвитку. 

Цей засіб містить навчальні таблиці, 
портрети вчених-математиків з деякими 

відомостями про них, тести для перевірки 
засвоєних тем, конструктор тестових за-
вдань для створення власних тестових про-
грам за вивченими темами тощо.  

Так, наприклад, для проведення етапу 
ознайомлення з новим матеріалом з теми 
“Задачі, які приводять до поняття похідної. 
Поняття похідної” учитель може скориста-
тися уроком з бібліотеки ППЗ “Алгебра, 11 
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клас”, який має таку схему: постановка ме-
ти та завдань уроку, короткі історичні ві-
домості, означення похідної, схема знахо-
дження похідної за означенням, приклади, 
завдання для розв’язання тощо. 

Але існуючу схему уроку можна удо-
сконалювати – вилучати слайди, доповню-
вати їх новими наочностями, додавати до 
них коментарі. Це дуже зручно при ство-
ренні комп’ютерно-орієнтованих уроків 
для класів з різною математичною підгото-
вкою. 

Для закріплення нового матеріалу з 
теми “Правила диференціювання. Похідна 
елементарних функцій” пропонуємо вико-
ристовувати гру “Знайди похідну”, призна-
чену для закріплення таблиці похідних. У 
лівому стовпці діалогового вікна цього 
програмного засобу знаходяться функції, у 
правому – їх похідні у довільному порядку. 
Потрібно з’єднати функції з їх похідними 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гра «Pohidna 2.0»  

Учитель демонструє гру на інтеракти-
вній дошці. Учні ланцюжком з’єднують 
обрану ними функцію з її похідною. Якщо 
похідну обрано неправильно, то перед уч-
нем, який відповідає, з’являється повідом-
лення про помилку. Він виправляється та 
обирає ще одну функцію. 

Учням можна запропонувати також 
попрацювати з програмою “Знайди похід-
ну” вдома, де кожен з них має можливість 
за окремим комп’ютером самостійно 
з’єднувати функції з їх похідними, переві-
ряючи свої знання таблиці похідних. 

Закріплення нового матеріалу з теми 
“Похідна складеної функції” пропонуємо 
проводити за допомогою програми “Еврис-
тики та пошук розв’язання” (рис. 5), розро-
бленої нами за допомогою MS Power Point. 

 

 
Рис. 5. Тест на базі MS Office  

PowerPoint до уроку “Похідна складеної 
функції” з евристичними підказками 

 
Текст програми “Евристики та пошук 

розв’язання” представляє собою систему 
евристичних завдань, які учень розв’язує 
самостійно. Якщо у нього в процесі розв’я-
зання виникають проблеми, він має змогу 
звернутися до підказки. У випадку прави-
льного самостійного розв’язання, учень має 
можливість отримати відповідь до завдання 
або переглянути наявне у програмі розв’я-
зання та порівняти його зі своїм власним. 

Ефективним способом організації роз-
в’язання таких евристичних задач ми вва-
жаємо усну роботу з використанням еврис-
тичної бесіди [4]. На уроці за допомогою 
інтерактивної дошки демонструються за-
вдання з розробленої нами програми. Ор-
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ганізація усного обговорення розв’язування 
задачі дає можливість кожному учню ви-
словитися й у результаті вільної дискусії 
“народжується” розв’язання. Часто пропо-
нуються евристичні задачі з великою част-
кою визначеності змісту, тому за 10 – 15 
хвилин уроку вдається розв’язати 5 – 6 та-
ких задач, причому щоразу нових. 

Висновки. Дослідження науковців і на-
ші спостереження свідчать про цілком доці-
льне використання таких програм у комплек-
сі із традиційними методами навчання, що 
дає змогу ефективно використовувати час 
без перевантаження учнів [2 – 6]. 

Позитивна дидактична функція вико-
ристання педагогічних програмних засобів 
у навчальному процесі з математики поля-
гає ще й у тому, що вони створюють умови 
для формування навчально-пізнавальної 
евристичної діяльності. 
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Резюме. Павлина О.В., Павлова С.Б. ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЯ». В статье предложены приемы использования компьютерно-ориентированных программ-
ных средств в обучении темы «Производная и ее приложения». Это позволяет формировать учебно-
познавательную эвристическую деятельность учащихся, познавательный интерес к математике, по-
вышает их активность в процессе обучения. 

 
Ключевые слова: компьютерно-ориентированные средства обучения, производная те ее прило-

жения, учебно-познавательная эвристическая деятельность учащихся. 
 
Abstract. Pavlina O., Pavlova S. TECHNIQUES OF THE USE OF COMPUTER-

ORIENTED TOOLS IN TEACHING THE THEME OF "DERIVATIVE  AND ITS APPLI-
CATION". In the article the techniques of the use of computer-oriented tools in teaching the theme of 
"Derivative and its using" are offered. It allows to form pupils’ educational-cognitive heuristic activ-
ity, cognitive interest to mathematics and raises their activity in the educational process. 

 
Key words: computer-oriented tools in learning, derivative and its use, educational-cognitive 

heuristic activity. 
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