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Резюме. В статье рассмотрены некоторые вопросы активизации познава-

тельной деятельности учащихся в процессе доказательства формул сокра-

щенного умножения. 

 

Summary. In the article some questions of activization pupil’s cognitive activi-

ty during the proof of the reduced multiplication formulas are considered. 

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5 – 6 КЛАСІВ  

УМІНЬ ВИКОНУВАТИ ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ 
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З метою підвищення рівня оволодіння учнями вмінь основних геомет-

ричних побудов у систематичному курсі геометрії, Державним стандартом 

математичної освіти передбачено формування вмінь виконувати найпрос-

тіші побудови в курсі математики 5-6 класів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам виділити основні 

етапи формування найпростіших конструктивно-графічних умінь в умовах рів-

невої диференціації навчання. Розглянемо роботу на окремих етапах навчання. 

Однією з важливих умов, що сприяють перенесенню геометричних на-

вичок і умінь є усвідомлене засвоєння і узагальнення знань, які лежать в їх 

основі. Тому метою підготовчого етапу є актуалізація понять, умінь та нави-

чок, необхідних для оволодіння новим способом дії, їх уточнення і корекція. 

Виявлення необхідних для нового уміння знань і навиків здійснюється 

з урахуванням змісту і структури дії, їх уточнення і корекції. 

Виявлення необхідних для нового уміння знань і навиків здійснюється з 

урахуванням змісту і структури дії, в такій послідовності: 1) виділення об’єкту 

дії; 2) виділення мети дії; 3) виділення змісту ООД (орієнтовна основа дії). 
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В зміст ООД входять знання про об’єкт, цілі, засоби виконання дії, 

знання для обґрунтування можливості і правильності практичної дії, а та-

кож знання про прийоми її використання. Наприклад, наведемо таку мо-

дель для побудови центрально-симетричних фігур (табл. 1). 

Таблиця 1. Операційно-теоретична модель побудови  

центрально-симетричних фігур 

 Поняття Операції 

Об’єкт  

дії 

- задана геометрична фігура 

-  характеристичні точки 

- побудова заданої геометрич-

ної фігури 

Мета дії - центрально-симетричні фігури 

- центр симетрії 

- центрально-симетричні точки 

- побудова півпрямої, що про-

ходить через  задану точку з 

даним початком; 

- відкладання відрізка, рівного 

даному 

Згідно такої моделі учитель складає систему завдань, яка  може викону-

вати діагностичну і пропедевтичну функції. Ця система включає завдання-

запитання і завдання-вправи на побудову. Як показали експериментальні до-

слідження, в процесі розв’язування таких завдань та аналізу їх виконання ві-

дбувається не тільки виявлення стану оволодіння учнями необхідних для ви-

конання дії знань, але і актуалізація цих знань у більшості учнів. В психоло-

го-педагогічних дослідженнях відмічається, що актуалізація образу, відтво-

рення ним тих операцій, які лежать в основі зразка, органічно  входять в ньо-

го. Образ без дії суб’єкта не може бути ні відтворений ні використаний. Ви-

конання учнями запропонованої системи діагностико-пропедевтичних вправ 

передбачає виконання тих операцій, які лежать в основі нового способу дії. 

Наприклад, система діагностико-пропедевтичних завдань при формуванні 

уміння будувати центрально-симетричні фігури буде така. 

1. Побудуйте півпряму, позначте її. Що називається півпрямою? 

2. Побудуйте довільний відрізок. Що називається відрізком? 

3. Побудуйте півпряму, яка проходить через точку А з початком у точці О 

(точки А і О візьміть довільно). Скільки таких прямих можна провести? 
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4. На побудованій при виконанні другого завдання півпрямій від точки А 

відкладіть відрізок рівний ОА. Яким інструментом це можна зробити? 

Скільки таких відрізків можна відкласти? Що можна сказати про точки 

А і А? Як називається точка О? 

5. Скільки точок необхідно для побудови прямої, променя, відрізка, кола, 

трикутника, n-кутника? 

Завдання 1 і 2 призначаються для актуалізації знань учнів мінімально-

базового і базового рівнів знань. Завдання 3 і 4 виконуються учнями всього 

класу. При необхідності «слабі» учні можуть використовувати пам’ятки-

інструкції про виконання відповідних інструментальних умінь. Запитання 

п’ятого завдання з’ясовуються в ході фронтальної бесіди і систематизуєть-

ся в таблиці (табл.2). 

Таблиця 2. Характеристичні точки геометричних фігур. 

Геометрична 

фігура 

Характеристичні точки Кількість характерис-

тичних точок 

Пряма будь-які дві точки 2 

Промінь початок і будь-яка точка 2 

Відрізок кінці відрізку 2 

Коло центр і будь-яка точка кола 2 

Трикутник вершини трикутника 3 

n-кутник вершини n-кутника n 

Після проведення необхідної підготовчої роботи учитель переходить 

до ознайомлення із новим способом дії. Особливості діяльності учителя 

на цьому етапі полягає в тому, що він розкриває свої розумові дії в матері-

альній або матеріалізованій формі, а учні ще не володіють цією дією, ви-

користовують раніш сформовані  вміння для складання ООД. Це дозволяє 

учню ознайомитися з умовами виконання нового способу діяльності, за-

безпечує розуміння логіки уміння та можливості його виконання. 

Дослідження показало, що найбільш ефективно знайомити учнів із спосо-

бом побудови методом евристичної бесіди. Наприклад, розглянемо застосування 

цього методу при ознайомленні із побудовою трикутника за трьома  сторонами. 
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Бесіда починається зі створення проблемної ситуації: учням  пропонуєть-

ся скласти трикутник із трьох «паличок». (Кожен учень  виконує завдання са-

мостійно, використовуючи необхідний дидактичний матеріал). Після цього  

учитель формулює наступну задачу: «Нехай дано три відрізки, різні за довжи-

ною (на кресленні відрізки розташовані довільно), з них треба утворити трику-

тник, але ці відрізки «нерухомі», і попередній спосіб виконання неможливий. 

Як побудувати трикутник, сторони якого рівні даним відрізкам?» 

Після постановки проблемного завдання учитель ілюструє креслення шу-

каного трикутника АВС, на кресленні відмічені довжини сторін (для цього мож-

на використати кодоскоп або настінну таблицю) і задає наступні запитання: 

1. На скільки сантиметрів віддалена точка В від точки А? точка В від точки С? 

2. Яку фігуру утворюють точки віддалені від точки А на n см? 

3. Як побудувати точки, віддалені від  точки С на n см? 

4. На перетині яких фігур знаходиться  точка В? 

Така система запитань підвищує рівень пізнавальної активності і про-

дуктивної діяльності учнів кожної типологічної групи. Після закінчення 

бесіди учитель разом з учнями виконує побудову трикутника і складає орі-

єнтовну основу дії, яка може мати вигляд пам’ятки, алгоритмічного  при-

пису, евристичної схеми тощо. Після первинного ознайомлення з новим 

матеріалом, коли  прийом  побудови  достатньо усвідомлений але недоста-

тньо міцно засвоєний, застосовуються пробні вправи – перші завдання на 

застосування алгоритму побудови. Матеріал цих вправ однорідний  і за-

безпечує повторне виконання перших практичних дій при відносно пос-

тійних умовах, не вимагаючи від учнів повної самостійності. 

Розв’язування пробних вправ здійснюється з усним коментуванням (фор-

мування дії в гучній мові), при цьому учні спираються на складену ООД. 

Опора на схеми, приписи дозволяє учням безпомилково виконувати 

операції, які входять в уміння, що формуються. Розв’язування 1-2 пробних 

вправ обов’язкове для всіх учнів, оскільки вербальне усвідомлення дії, яке 
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відбувається при коментуванні, дає можливість запам’ятати послідовність 

операцій і дозволяє здійснити підготовку до самостійного виконання дії в 

інваріантних і варіативних умовах. 

Для подальшого формування і узагальнення вмінь учням пропону-

ються тренувальні вправи, переважно для самостійного виконання. Кожна 

типологічна група учнів виконує завдання, які відповідають її рівню засво-

єння знань. Приведемо приклад системи диференційованих вправ для фо-

рмування вміння будувати трикутник за трьома сторонами. 

МІНІМАЛЬНО-БАЗОВИЙ РІВЕНЬ 

1. Побудуй трикутник із сторонами 2 см, 4 см, і 5 см. При виконанні вико-

ристай алгоритмічний припис. 

2. Розглянь зображення трикутника. Виміряй його сторони. Побудуй три-

кутник рівний заданому. 

3. Побудуй рівносторонній трикутник із стороною 3 см. Знайди його периметр. 

4. Побудуй рівносторонній трикутник, периметр якого 12 см. 

Базовий рівень 

1. Побудуй трикутник із сторонами 2 см,  4 см, 5 см. 

2. Побудуй трикутник рівний  даному. 

3. Побудуй трикутник: а) рівносторонній, периметр якого 12 см; б) рівно-

бедрений з основою 4 см, периметр якого 10 см. При виконанні викори-

стовуй пам’ятку. 

Підвищений рівень 

1. Побудуй довільний рівнобедрений трикутник, побудуй трикутник 

рівний  даному. 

2. Побудуй рівнобедрений трикутник, основа якого 4 см, а бічна сторона 3 см. 

3. Побудуй рівносторонній трикутник периметр якого 12 см. 

4. Побудуй чотирикутник, який складається з двох рівних трикутників, що 

мають одну спільну сторону. Довжини сторін: 3 см, 4 см, 5 см. 
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При організації роботи на етапі формування уміння учитель може ва-

ріювати форми та прийоми роботи, поєднуючи самостійну роботу з фрон-

тальною чи груповою для учнів окремих типологічних груп тощо. 

Врахування вчителем індивідуальних можливостей учнів, а також 

психолого-педагогічних закономірностей формування способів дій може 

стати гарантом успішного вирішення проблеми навчання виконувати най-

простіші геометричні побудови. 

 

Резюме. В статье раскрываются методические основы дифференцирован-

ного формирования умений выполнять геометрические построения в уча-

щихся 5 – 6 классов. Описывается методика выработки этих умений на ка-

ждом этапе обучения с помощью системы дифференцированных упражне-

ний, ориентированных на три уровня усвоения знаний (минимально-

базовый, базовый, повышенный). 

 

Summary. The present article describes the methodic principles of practical  skills 

in the mathematics’ course of training in the 5 – 6
th
 forms to make geometric con-

structions under the conditions of level defferentiation’s studies. On the basis of 

this process and the proper systems of differentiated tasks were determined. 
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Одним из основных математических понятий, котоpое учащиеся 

должны усвоить в начальной школе является понятие величины «пло-

щадь» и единицы площади. 

Тpадиционно понятие «площадь» формируется через решение аpиф-

метических задач сельскохозяйственного содеpжания: «По плану участка най-

ди, какая площадь выделена отдельно для огуpцов, помидоpов и салата» или 

пpоизводственного содеpжания: «Мастеp из пpямоугольного куска фанеpы 

длиной 45 см и шиpиной 36 см выpезал часть пpямоугольной фоpмы pазмеpом 

25х30 см. Найди площадь оставшейся части фанеpы». Учащиеся ознакомятся с 


