
 

Тема уроку. Поняття первісної. Основна властивість первісної. 

Мета уроку. Ввести означення первісної, закріпити знання учнів про основну 

властивість первісної, формувати уміння знаходити первісні функцій, 

застосовувати основну властивість та таблицю первісних до розв’язування вправ4 

розвивати мислення учнів; виховувати позитивні риси особистості, інтерес до 

точних дисциплін. 

Тип уроку. Формування нових знань та вмінь 

Обладнання: презентація 

Девіз уроку: «Математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це робить 

сусід». 

                                                         Хід уроку 

1. Актуалізація опорних знань. 

Без теми «Похідна функції» ви не зможете осягнути нову тему, оскільки поняття 

похідної є складовою частиною означення первісної, тому пригадаємо 

Похідною функції y=f(x)  у точці х0 називається границя відношення приросту 

функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля. 

 

Геометричний зміст похідної 
Значення похідної в точці  x0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка 

функції в точці з абсцисою x0  і дорівнює кутовому коефіцієнту цієї дотичної. 

 
k=tgα=f'(x)  кутовий коефіцієнт дотичної з рівнянням  y=kx+b, 

y= f(x0) + f'(x0)(x-x0) – рівняння дотичної. 

 

 

https://mathab.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/geom.jpg


Механічний зміст похідної 
Похідна за часом є мірою швидкості зміни відповідної функції, що може 

застосовуватися до найрізноманітніших фізичних величин. 

Якщо функція S=S(t) описує рух матеріальної точки, тобто залежність пройденої 

відстані S від часу t , 

то її похідна задає залежність миттєвої швидкості v від часу t ,                                   

                          S'(t)=v(t); 

похідна швидкості відповідно є прискоренням 

                                                 v'(t)=a(t). 

 
 



2. Мотивація навчальної діяльності 

 

3. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. 

   А)Пропоную переглянути відео, у якому представлене детальне пояснення 

поняття первісної  https://www.youtube.com/watch?v=l9pmBIh6k8g   

    Б) За допомогою презентації конспектуємо  означення та основні властивості 

первісної, а також таблицю первісних.  

   В)Розглянемо функцію у=х
2
+1 і у=х

2
-. Кожна з них має одну й ту саму похідну 

у=2х. Тому обидві функції у=х
2
+1 і у=х

2
- є первісними функції у=2х. Зрозуміло, 

що кожна з функцій виду у=х
2
+С, де С – довільне число, є первісною функції 

у=2х. Отже, задача знаходження первісної має багато розв’язків, тому в кінці 

обов’язково пишемо +С(тобто константа-довільне число) 

Мета інтегрування полягає в тому, щоб для заданої функції знайти всі її первісні 

на заданому проміжку. 

Основній властивості первісної можна надати геометричного змісту: графіки 

будь-яких двох первісних для функції f одержуються один із одного паралельним 

перенесенням вздовж осі OY  

   Г)Робота з підручником.  

Учні читають параграф 5, 45-46. 

4)Розв’язування вправ на закріплення нової теми. 

• вправи письмово: №190,196,197,202,207 

Приклад №190(а) 

Знайти первісну функції f(x)=    

https://www.youtube.com/watch?v=l9pmBIh6k8g


Розв’язання :скористаємося таблицею первісних, знайдемо там степеневу 

функцію. 

 



Відповідно n-це степінь, у нас n=9. Отже степінь збільшиться на одиничку і таке 

саме число йде у знаменник. Отримаємо первісну F(х)=
   

  
   . 

 

 

 

 

  Домашнє завдання. Параграф 5 - вивчити означення, основну властивість , 

таблицю первісних  



№199, №202 ,№208, №205 (д/з+фото конспекту кидаємо на пошту 

natkaaauch87@gmail.com )   

 

Примітка : Нагадую ми працюємо з таким підручником 

 

mailto:natkaaauch87@gmail.com

