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ВІДЕОУРОКИ З РОЗДІЛУ «ФУНКЦІЇ» ДЛЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Головне завдання, яке стоїть перед освітою XXI століття, – навчити як навчатися і як мислити 

(незалежно від віку), як застосовувати знання для розв'язання будь-якої життєвої або виробничої 

проблеми. Важливого значення набувають проблеми інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного 

процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення учнів. Сучасні інформаційні 

технології навчання значною мірою сприяють розв’язуванню цих та інших завдань, які постають перед 

системою освіти. Технології комп’ютерного навчання підтримують продуктивну діяльність учнів, 

сприяють індивідуалізації та диференціації процесу навчання, реалізації діяльнісного підходу, 

раціоналізують працю вчителя й учнів [1]. 

Одним з актуальних шляхів використання інформаційних технологій є розробка і застосування 

відео уроків з математики. Такі уроки стимулюють активність учнів, сприяють підвищенню пізнавальних 

універсальних навчальних дій, підвищують мотивацію навчання, що покращує засвоєння предмета, а 

відповідно і якість освіти. Використання відеоуроків у сучасній освіті має стати стандартним 

компонентом. 

Тему «Функція» взято було не випадково. Адже вивчення її починається у 7 класі і продовжується 

протягом усього шкільного курсу алгебри. 

Перший вступний урок доречно розпочати зі знайомства з іменами видатних учених, які стали 

першовідкривачами математичного терміну «функція» та зробили значний внесок у розвиток цієї теми. 

(рис. 1). На уроці вводяться основні поняття теми, учні ознайомлюються зі способами завдання функції. 

Так, у 7 класі розглядається урок за темою «Лінійна функція». Вводиться опорна задача, розглядаються 

приклади, задачі з даної теми. Для кращого розуміння нового поняття виводиться зв’язок використання 

лінійної функції для розв’язання економічних задач. Вчитель, використовуючи міжпредметні зв’язки, 

знайомить школярів з основними економічними поняттями та пропонує розв’язати задачі на цю тему. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент відеоуроку «Лінійна функція» 

 

У 8 класі вивчаються такі теми: «Обернена пропорційність», «Квадратична функція», «Квадратний 

корінь. Арифметичний квадратний корінь». На цих уроках учні знайомляться з історичними довідками. 

Історичні екскурси дозволяють у доступній для учнів формі розкрити основу походження математичних 

понять і фактів. Вони позитивно позначаються на емоційному ставленні учнів до навчального матеріалу, 

на вихованні їх моральних якостей і розвитку інтелекту. Простежується зв’язок навчання математики з 

життям. Родзинками уроків є слайди «Функція в житті». Математика виникла з практичних потреб людей, 

її зв’язки з практикою стають все більш і більш багатообразними і глибокими. На уроках учні можуть 

бачити наведені приклади з життя, архітектури.  

Програма 10 класу ознайомлює учнів с темами «Корінь n-го степеня та його властивості. Функція 

та її графік», «Графіки тригонометричних функцій та їх властивості», «Обернені тригонометричні 

функції». На уроках подається історична довідка, теоретичний матеріал, практична його частина, наведені 

приклади з життя, архітектури. 

У 11 класі вивчаються останні дві функції в темах «Показникова функція, її властивості та графік», 

«Логарифмічна функція, її властивості та графік». У даних уроках подаємо нові теоретичні знання, 

історичні довідки, приклади розв’язування задач та приклади із життя (розглядається логарифмічна 

спіраль). 
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Розроблені відео уроки з алгебри можуть бути використані вчителями загальноосвітніх навчальних 

закладів у професійній діяльності, студентами педагогічних університетів під час проходження 

педагогічної практики, старшокласниками при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), 

учнями основної школи в межах дистанційного навчання. 

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних 

технологій на уроках математики набуває великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя 

стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий 

аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, 

тобто працює в інтерактивному режимі. Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень. 

Використовуючи інформаційні технології можна зробити наступні висновки: 

- якою б складною і нудною не була тема уроку, вона стане цікава школяреві, якщо навчальний 

матеріал на екрані представлений у правильному кольоровому рішенні, зі звуком і іншими ефектами; 

- презентація з теми уроку в процесі пояснення нового матеріалу дозволяє вчителю не робити 

записів на дошці, а значить залишається більше часу на закріплення. 

Досвід показує, що використання відеоматеріалів на уроці покликане перетворити навчальний 

процес, зробивши його більш ефективним і привабливим для учнів. Навчання з використанням відеоуроків 

стає для учня творчим пошуком, від якого можна отримати задоволення і завдяки якому можна 

самовдосконалюватися. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Система освіти в нашій країні вступила в період фундаментальних змін, що характеризується новим 

розумінням цілей освіти, новими концептуальними підходами до розробки та використання навчальних 

технологій. На нашу думку, однією з таких технологій є діалогова технологія, яка базується на 

використанні навчального діалогу. Навчання діалогу і навчання за допомогою діалогу стають найбільш 

актуальними варіантами взаємодії учасників процесу навчання. Залежно від поставленої навчальної задачі 

ми пропонуємо розрізняти такі види навчального діалогу: навчальний і контролюючий [1]. 




