
 122 

При звертанні до множників Лагранжа їх знаходять з рівності 

)()()( 2211 xgradxgradxugrad


, x

 є критичною точкою. Базисний век-

тор e


 в xM   у випадку двох зв‘язків знаходимо як 21 gradgrade
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У шкільному підручнику з геометрії О.В.Погорєлова понятійний апарат 

теми ―Вектори‖ розкривається у двох напрямах: а) від геометричної до алгеб-

раїчної інтерпретації понять (вектор, співнапрямлені й протилежно напрямлені 

вектори, модуль вектора, нульовий вектор, рівні вектори тощо); б) від алгебра-

їчної до геометричної інтерпретації (координати вектора, сума й різниця век-

торів, добуток вектора й числа, скалярний добуток векторів тощо). При цьому, 

геометрично вектор визначається як напрямлений відрізок, а його алгебраїч-
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ний аналог – як координати цього відрізка, котрі за певним правилом задають-

ся через координати його початкової та кінцевої точок.  

Зрозуміло, що у ―шкільному‖ геометричному тлумаченні поняття век-

тора йдеться про зв‘язаний вектор. Тим самим фактично стверджується, що 

істинний зміст поняття вектора (вільного вектора), геометричною інтерпре-

тацією якого є множина еквіполентних відрізків, не є доступним для учнів.  

Можливо, саме такі методичні міркування О.В.Погорєлова відобрази-

лись у способі подання в підручнику матеріалу, що стосується координат ве-

ктора. З таким методичним висновком, на нашу думку, можна було б погоди-

тись, якби обраний підхід не викликав в учнів конфліктів між візуальним і 

логічним при опрацюванні цього матеріалу. Намагання уникнути графічних 

інтерпретацій у параграфах ―Координати вектора‖, ―Додавання векторів‖ та 

ін., що має місце у підручнику, за нашими даними, не знімає проблему, а на-

впаки, призводить до повного формалізму у знаннях і вміннях учнів. 

У ході навчання математики (і геометрії, і алгебри), що передує ви-

вченню теми ―Вектори‖, в учнів формуються досить міцні зв‘язки між гео-

метричним та алгебраїчним трактуванням поняття точки. Термін ―коорди-

нати точки‖ неодмінно викликає в учнів наступний ланцюжок міркувань: 

координати точки задаються у певній прямокутній декартовій системі ко-

ординат – у даній системі координат кожна точка має єдині координати – 

певні координати точки задають єдину точку у даній системі координат. 

Факт єдиності графічного образу, як правило, генералізується у свідомості 

учнів. Він стає домінуючим і вже підсвідомо переноситься на будь-які си-

туації, що пов‘язані із застосуванням аналітичних методів у геометрії.  

Перше речення навчального тексту підручника у параграфі ―Коорди-

нати вектора‖ містить наступну інформацію: ―Нехай вектор а  має за поча-

ток точку А1(х1; у1), а за кінець точку А2(х2; у2)‖ [2, 149]. Такі відомості не 

викликають конфліктів між візуальним і логічним, оскільки у попередньо-

му навчанні учні вже засвоїли, що вектор – це напрямлений відрізок, при-
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чому єдиний. Тепер вони усвідомлюють, що початок і кінець вектора зада-

ється певними точками з цілком визначеними координатами, отже, даний 

вектор буде зображатись цілком визначеним і, головне, єдиним відрізком у 

заданій системі координат. Наступна ж інформація першого абзацу сприй-

мається учнями з великими складнощами, оскільки її зміст об‘єктивно 

провокує появу конфліктів між візуальним і логічним. 

Перший конфлікт виникає від того, що упорядкована пара чисел мо-

же задавати не тільки точку на координатній площині, але й напрямлений 

відрізок. Проте, за умов докладних пояснень вчителя, цей факт спочатку не 

надмірно приголомшує учнів, оскільки кожна координата вектора визнача-

ється через цілком природну процедуру – знаходження різниці відповідних 

координат конкретних точок. Ресурсів оперативної пам‘яті учнів на мо-

мент пояснення цього факту вистачає, для того щоб утримувати у дієвому 

стані концепт ―координата вектора – різниця координат двох точок‖. При 

цьому, досвід попереднього навчання підказує учням, що за двома числами 

завжди можна знайти їх різницю, до того ж єдину. Отже, конкретному век-

тору може відповідати єдина пара чисел. 

Конфлікт загострюється у той момент, коли координати вектора ―ви-

вільняються‖ від координат початкової й кінцевої точок певного напрям-

леного відрізка, тобто тоді, коли його координати подаються упорядкова-

ною парою чисел, а вектор позначається одною маленькою літерою. Новий 

запис ― );( 21 ааа ‖ вступає у протиріччя з уявленнями учнів, що вже устали-

лися. При цьому концепт ―координата вектора – різниця координат двох 

точок‖ у більшості учнів витісняється з оперативної пам‘яті, якщо взагалі 

не руйнується, оскільки позбавляється адекватної візуальної підтримки. 

Дійсно, нова форма запису вектора з його координатами не містить жод-

них візуальних натяків на те, що кожна координата вектора є різницею пе-

вних чисел, а вектор, взагалі, якимось чином пов‘язаний з двома точками. 

Багато хто з учнів ідентифікує такий запис скоріше з точкою, заданою сво-
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їми координатами, аніж з вектором. Про це свідчать намагання учнів ви-

правити ―помилку‖ у цьому запису, наприклад, у такий спосіб: А );( 21 аа .  

Другий конфлікт між візуальним і логічним породжується наступ-

ним. У ході навчання математики учням неодноразово доводилось зустрі-

чатися з тим, що будь-яке число можна подати через різницю двох чисел 

безліччю способів. Отже, парі чисел (3; 4) може відповідати безліч пар різ-

ниць: (4-1; 5-1); (-3+6; 9-5) тощо. Якщо координати вектора розуміються як 

різниці чисел, тоді учням впадає у вічі, що напрямлені відрізки )15;14(  

і )59;63(  є різними, оскільки мають різні точки прикладання. Такий 

факт, навіть якщо на ньому не наголошувати під час навчання, обов‘язково 

помічається учнями, більш того, генералізується і створює бар‘єр у розу-

мінні наступного факту, що координатами і першого, і другого напрямле-

ного відрізка є пара чисел (3;4). Протиріччя, на думку учнів, полягає у то-

му, що різним точкам координатної площини взагалі відповідають різні 

координати, а різним напрямленим відрізкам – одні й ті самі координати. 

За нашими спостереженнями, введення властивості координат рівних век-

торів саме у цей момент навчання, а не пізніше, може певною мірою згла-

дити названий конфлікт.  

Нове протиріччя, причому майже нездоланне, виникає при спробі 

учнів зрозуміти, який саме з напрямлених відрізків – )15;14( , чи 

)59;63( , є вектором )4;3( . Це протиріччя ще більше загострюється 

при спробі побудувати вектор )4;3(  у певній системі координат. Якщо за-

лишитись на позиціях автора підручника й трактувати вектор як зв‘язаний 

вектор, а не як множину еквіполентних відрізків, тоді роз‘яснити учням 

витоки такого протиріччя не видається можливим.  

При обраному в підручнику підході, на нашу думку, доцільно виклю-

чити із ужитку як позначення вектора однією маленькою літерою, так і по-

дання вектора упорядкованою парою чисел. За нашими спостереженнями, 
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учні значно менше відчувають утруднень, коли у записі вектора з його коор-

динатами вектор позначається двома літерами, наприклад, АВ );( 21 аа . При 

цьому, необхідний концепт актуалізується досить легко, учні не вагаючись 

стверджують, що координати вектора АВ  є різницями відповідних коорди-

нат точок А і В. Але за підручником ця властивість розглядається дещо пізні-

ше. Отже, доцільними є відповідні зміни у порядку подання цього навчально-

го матеріалу. 

Вивчення питань, що пов‘язані з діями додавання й віднімання век-

торів, також є дуже складними для учнів. У неспроможності більшості з 

них засвоїти відповідний матеріал на операціональному рівні ми вбачаємо 

одну з причин того, що векторний метод розв‘язування задач не стає фор-

мою самостійності школярів.  

Прийнятий у підручнику О.В.Погорєлова підхід до викладення цих 

питань, коли алгебраїчна інтерпретація дій з векторами передує геометри-

чній інтерпретації, загалом, потрібно визнати вдалим. Однак, як вже зазна-

чалося, ілюстрування в підручнику дій з векторами, в якому поняття коор-

динат точок і векторів абстраговане від системи координат, не можна вва-

жати доцільним. Відображення властивостей дій додавання й віднімання 

векторів у координатній формі як таких, що носять загальний характер і не 

залежать від обраної системи координат, недоцільно подавати учням від-

разу узагальнено. У такий спосіб конфлікти між візуальним та логічним є 

неминучими. Їх знову ж таки породжують протиріччя між змістом і фор-

мою вираження відповідних фактів. 

Для запобігання конфліктів між візуальним і логічним (принаймні, для 

їх пом‘якшення) при вивченні названих питань теми ―Вектори‖, необхідною 

є цілеспрямована, ретельно продумана методична система в роботі вчителя.  

Мету побудови та застосування цієї системи ми пов‘язуємо зі ство-

ренням візуальної основи для теоретичних узагальнень під час введення 

поняття вектора як множини еквіполентних відрізків (у явному чи опосе-
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редкованому вигляді), поняття координат вектора, а також алгебраїчної та 

геометричної інтерпретації дій з векторами.  

Сутність створення візуальної основи для теоретичних узагальнень 

ми пов‘язуємо, по-перше, з використанням візуальних аналогій у побудові 

об‘єктивного підґрунтя для випереджаючого відображення в процесі на-

вчально-пізнавальної діяльності учнів, по-друге, з накопиченням емпірич-

ного досвіду учнів у процесі спостережень, аналізу й порівняння вихідних 

даних, ходу та результатів діяльності, по-третє, з випереджаючим форму-

ванням відповідних вмінь школярів.  

Використанню візуальних аналогій у навчанні математики учнів осно-

вної школи ми надаємо особливого значення. Справа в тім, що сучасна сис-

тема освіти стимулює, в основному, розвиток лівої півкулі головного мозку, 

тоді як, за даними психофізіології [3], в учнів підліткового віку спостеріга-

ються вищі швидкості обробки інформації структурами правої півкулі. Для 

цього вікового періоду провідним, в основному, є наочно-образне мислення.  

Але, на відміну від молодших школярів, в яких наочно-образне мис-

лення ще безпосереднє й не дає їм можливості зробити правильні висновки 

й узагальнення, таке мислення підлітків вже наближається до оперування 

образами-категоріями. В психології відомо, що такі образи виявляються 

значно багатшими, аніж сконцентроване в понятті логізоване знання [4, 

278], тим більше тоді, коли словесно-логічне мислення ще не є доскона-

лим, а знаходиться у стадії становлення.  

Оперування візуальними образами пов‘язується з функціонуванням 

так званого візуального мислення людини [11; 1]. Воно заключається у 

сприйнятті знаково-символічних структур, поданих у зоровій модальності, 

минаючи стадію вербалізації, породженні нових візуальних образів, конс-

труюванні нових візуальних форм, які роблять видимим зміст цих образів 

та виводять назовні логічні взаємозв‘язки поміж ними. У психолого-

педагогічній науці проблеми, що пов‘язані з дослідженням візуального ми-
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слення розглядаються у різних аспектах, як на методологічному, так і на 

теоретико-практичному рівнях. Зокрема, ряд досліджень методистів-

математиків присвячено питанням організації навчання математики в шко-

лі з опорою на образне мислення [10] та візуальне мислення [5]. 

Використання візуальних аналогій ми розглядаємо як засіб, що може 

нести різнопланове дидактичне навантаження. Одну з можливостей його 

використання ми розглядали у статті ―Пропедевтический этап обучения 

дополнительными построениям‖ [9].  

У матеріалах даної статті застосування візуальних аналогій ми розгляда-

ємо як засіб організації навчання математики на початковому етапі формування 

наукового знання учнів. Згідно нашого підходу, процес формування ряду по-

нять шкільного курсу геометрії має розпочинатися з утворення в учнів цілісного 

несуперечливого й адекватного образу нового поняття чи факту, що формуєть-

ся, а вербалізацією поняття завершуватися. Вербалізація відбувається традицій-

но – у вигляді формулювання означення поняття (чи опису й характеристики 

поняття, якщо його засвоєння за вимогами програми не виводиться на рівень 

вільного володіння його вербальною формою), словесного аналізу логіко-

математичних конструкцій, що утворилися, встановлення всілякого роду 

зв‘язків даного поняття з іншими поняттями та фактами.  

Випереджаюче формування вмінь дозволяє завчасно поопераційно 

відпрацювати способи діяльності, які використовуватимуться у процесі 

ознайомлення учнів з новими знаннями, не виводячи (до певного часу) на 

рівень вербалізації спосіб діяльності як цілісність. За нашими даними, у 

такий спосіб складнощі уяснення нового матеріалу об‘єктивно зменшу-

ються, відбувається розвантаження учнів. Головні зусилля учнів спрямо-

вуються на отримання нової інформації через власну самостійну діяльність 

або сприйняття й осмислення сповіщення вчителя. Сформовані завчасно 

вміння стають реально дієвим інструментарієм учіння школярів. У навчан-

ні реалізується діяльнісний підхід.  



 129 

Одним з основних засобів організації випереджаючого відображення 

у пізнавальній діяльності учнів при вивченні геометрії, зокрема, складних 

питань теми ―Вектори‖, є спеціальні вправи за готовими малюнками. Роз-

роблений нами відповідний дидактико-методичний комплекс для учнів 7-9 

класів [6; 7; 8] широко використовується у навчанні математики не тільки 

у школах м. Черкас та Черкаської області, але й на теренах усієї держави.  

У нашому комплексі завдань певні системи вправ спрямовані на фо-

рмування в учнів вмінь знаходити координати напрямлених відрізків та 

будувати геометричну інтерпретацію вектора у заданій системі координат. 

Їх ми розглядаємо як цілісність, оскільки формування якоїсь дії без форму-

вання дії, оберненої до неї, навряд чи може принести бажані результати 

навчання. У завданні, призначеному для формування першого з названих 

вмінь, візуальну складову становить зображення ПДСК, у якій розташова-

но декілька однакових за довжиною й напрямом напрямлених відрізків. 

Термін ―вектор‖ ще не використовується. Учням необхідно визначити ко-

ординати кінців цих відрізків та координати самих напрямлених відрізків.  

Зауважимо, що у наших посібниках кожне завдання формулюється 

до декількох малюнків, що розташовані у таблиці. Підбір малюнків ми 

здійснюємо так, щоб в утвореному комплексі задач того чи іншого завдан-

ня здійснювалась  диференціація за двома основами – логічною та візуаль-

ною складністю розв‘язання. Учням з певним рівнем компетенції (серед-

нім, високим, достатнім) призначено більше, ніж одна задача – у задачах 

одного й того самого рівня логічної складності поступово нарощується ві-

зуальна складність. Тому, виконуючи завдання, кожний учень отримує до-

статню кількість задач для того, щоб  встановити закономірності й прийти 

до необхідного висновку або самостійно, або з допомогою вчителя. 

У наступному завданні пропонується побудувати у заданій ПДСК на-

прямлений відрізок за його координатами. Назви відрізків подано двома літе-

рами, вказано точку прикладання. У кожній групі задач (першого, другого й 
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третього рівнів логічної складності) вказані напрямлені відрізки мають одні й 

ті самі координати, а варіюється лише розташування точки прикладання. 

Крім того, у групі найпростіших задач використано візуальні підказки – на 

осях координат більшою товщиною ліній виділено відрізки, що пов‘язані з 

проекціями  заданих напрямлених відрізків на осі координат. 

Під час проведення експериментальної роботи виконання таких 

вправ випереджало у часі введення названих понять. Набувши практично-

го досвіду знаходження координат декількох рівних за довжиною й одна-

ково напрямлених відрізків за їх зображенням у ПДСК та виконання обер-

неної дії – побудов напрямлених відрізків за їх координатами, учні експе-

риментальних класів показали значно вищі результати у розумінні поняття 

вектора та особливостей побудови його геометричної інтерпретації. 

Підкріпленню таких навчальних здобутків сприяло виконання інших 

вправ нашого комплексу, зокрема, вправ на додавання векторів у координат-

ній формі. За ними слідують вправи на додавання векторів у геометричній 

формі двома способами. Потім вправи на віднімання векторів, знову ж таки, 

спочатку в координатній формі, й лише після цього – у геометричній формі. 

Зауважимо, що візуальна складова для навчання додавання й віднімання век-

торів у координатній формі – одна й та сама. Для виконання дій з векторами у 

геометричній формі нами пропонуються інші малюнки, але знову ж таки ві-

зуальні основи завдань, пов‘язаних з додаванням, і завдань, пов‘язаних з від-

німанням векторів у геометричній формі, залишаються незмінними. 

Для прикладу, наведемо два завдання із розробленої нами системи вправ. 

У першому завданні (таблиця 1, мал. 1-12) вимагається знайти коор-

динати векторів-доданків і вектора-суми та записати відповідну векторну 

рівність у координатній формі. У другому завданні (таблиця 2, мал. 13-24) 

формулювання умови таке саме. У цих вправах ми використали візуальні 

аналогії двох типів – змістові та позиційні. Позиційні аналогії ми 

пов‘язуємо з використанням ідентичного розташування малюнків (на од-
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накових позиціях у матрицях), на базі яких має спрацювати візуальна ана-

логія. Бажано, щоб ці два завдання виконувалися учнями з невеликим роз-

ривом у часі. Для підсилення дії візуальних аналогій ми використовуємо 

ще й спеціальний спосіб розташування таких завдань-дублів. На розвороті 

посібника перше з них розташовано на сторінці ліворуч (парний номер 

сторінки), а друге – на сторінці праворуч (непарний номер сторінки). 

На перший погляд може видатися, що відмінність візуальних компонен-

тів цих завдань не є суттєвою. Однак, неістотні (з позицій знань досвідченого 

дорослого) відмінності у розташуванні заданих векторів на відповідних малюн-

ках у першій та другій таблицях, як виявилось, виступили значними перешко-

дами для учнів контрольних класів. Повна ідентичність результатів виконання 

завдань, які візуально є відмінними, приголомшила учнів. Зауважимо, що у кон-

трольних класах вивчення цього навчального матеріалу було організовано у 

традиційній послідовності. Наші завдання не використовувались. 

 В експериментальних класах учні, завдяки виконання попередніх за-

вдань та методично грамотно побудованих пояснень вчителя, вже були під-

готовлені до появи таких результатів. Виконання наведених завдань не поро-

дило протиріч між візуальним та логічним. Більш того, учні експерименталь-

них класів значно менше вагались і, врешті, мало помилялись при виконанні 

завдань на побудову суми векторів у геометричній формі, на відшукання різ-

ниці двох векторів як у координатній, так і в геометричній формі. 

Загалом, при виконанні завдань контрольного зрізу учні експериментальних 

класів показали вищі результати, аніж учні контрольних класів. До таких завдань ми 

включили, зокрема, задачі на побудову вектора за його координатами у даній ПДСК, 

побудову суми та різниці двох векторів у геометричній формі – одні з найскладніших 

для учнів завдань при вивченні цієї теми.  

Більш того, наприкінці вивчення теми для учнів експериментальних класів не 

виявилось несподіванкою, що сукупність усіх рівних за довжиною й однаково напря-

млених відрізків у математиці вважається цілісним об‘єктом, який має назву ―вектор‖. 
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Резюме. Раскрываются особенности организации обучения сложным во-

просам темы «Векторы» курса геометрии основной школы. 

 

Summary. The features of organization of training to difficult questions of a 

subject "Vectors" of a rate of geometry of the basic school are opened. 

 

 


