
 90 

Резюме. В статье показаны роль и место моделирования и наглядности в 

развитии эвристической деятельности учащихся основной школы. 

 

Summary. In the article the role and place of modelling and visualization are 

shown in the develepment of the heuristic activity of puples of the main school. 
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Чи зможуть колись наші учні до елементарних симетричних об‘єктів, 

таких як квадрат, правильний трикутник, коло і т.і., додати приклади яки-

хось незвичайних фігур. Математики ще майже сто років тому звернули 

увагу на функції, криві, поверхні, які своїми чудернацькими властивостями 

відрізнялися від звичайних ―порядних‖ об‘єктів. З часом вчені переконали-

ся, що таких дивних фігур існує значно більше, ніж звичайних об‘єктів, які 

вивчаються в геометрії. У 70-х роках двадцятого сторіччя Б.Мандельброт 

назвав такі об‘єкти фракталами [3]. 

Симетричність фігури деякою мірою визначається групою її самосу-

міщень. Не кожен учень знає, що група самосуміщень прямокутника скла-

дається з 4-х елементів (тотожного видбиття, центральної симетрії та двох 

осьових симетрій відносно серединних перпендикулярів протилежних сто-

рін); квадрата – з восьми елементів (до названих додаються дві осьові си-

метрії відносно діагоналей та повороти навколо центра на кути 90 та 270 

градусів); кола – з нескінченної кількості осьових симетрій відносно пря-

мих, що проходять через центр кола [1]. 

Фрактали – це симетричні об‘єкти. Але вони дуже відрізняються від 

знайомих учням об‘єктів. Фрактали цікаві своїми властивостями та харак-

теристиками, наприклад, уявленням про дробову розмірність. Вони змо-

жуть розширити уяву учня про симетричні, подібні, самоподібні фігури та 

їх нестандартність.  
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Як допомогти учню ознайомитись з фрактальною геометрією? На 

наш погляд, за допомогою використання різноманітних евристичних при-

йомів: симетрії, перебору, індукції.  При цьому можливе формування у уч-

нів умінь спрямованих на розвиток евристичної діяльності. Ми будемо до-

тримуватись тих, як визначає Є.М.Кабанова-Меллер, які можна формулю-

вати, як аксіоми успіху у розв‘язанні будь-якої задачі [2]. 

 С початку необхідно навчити учня зрозуміти задачу, для цього необхід-

но зробити малюнок, уважно дослідити умови і вимоги задачі, розділити 

умови на частини. 

 На другому етапі треба скласти план розв‘язання, тобто знайти зв‘язок 

між тим, що завдано й невідомим. Тут важливе значення мають питання: 

чи не зустрічалась вам раніш подібна задача? Чи відома вам якась бли-

зька задача? Чи не можна скористатися нею? Чи не можна придумати 

більш просту, близьку задачу? Чи не можна розв‘язати тільки частину 

задачі, так що частина умов буде відкинута? Чи не можна інакше сфор-

мулювати задачу? 

 Коли вже результат буде отриманий, необхідно перевірити його й по-

думати, чи не можна отримати цей результат якось інакше? 

Надамо систему завдань, яка допоможе учням уявити, що таке фрак-

тал. Її можна запропонувати учням 11 або 9 класів, якщо опустити питання 

розмірності фрактала, яке вимагає знань про роз‘язання показникових рів-

нянь та логарифма. 

Ця система складається з п‘яти задач, які містять в собі загальну тео-

рію фракталів, з серії евристичних питань, що допомагають сприйманню 

цього матеріалу та  з серії самостійних завдань, які призначені для форму-

вання прийомів евристичної діяльності. 

Завдання 1. 

Зробимо фрактал, який називається трикутником Серпинського. 
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Перший етап. Намалюйте рівностороннії трикутник, довжина сторони 

якого дорівнює, наприклад, 2 см. З‘єднайте середини сторін. Скільки рівнос-

торонніх трикутників ви отримали? Зафарбуйте трикутник в середині. 

Другий етап. Намалюйте тепер рівносторонній трикутник із стороною 

4 см. З‘єднайте середні точки сторін, зафарбуйте серединний трикутник і по-

вторіть дії, описані на першому етапі, з кожним з трьох трикутників. 

Третій етап. Намалюйте тепер рівносторонній трикутник із стороною 

8 см. Виконайте процедуру описану на першому й другому етапах. Не за-

бувайте зафарбовувати серединний трикутник. Ви повинні були зафарбу-

вати один великий, три середніх і дев‘ять маленьких трикутників. Цю про-

цедуру можна продовжувати нескінченно [6].  

 

 

 

 

 

Питання 1. Подивіться на трикутник, який ви зробили на першому 

етапі. Яку частину трикутника ви не зафарбували? Яка частина трикутника 

залишилась не зафарбована на другому етапі? На третьому? Чи є якась за-

кономірність? Спробуйте передбачити, яка частина трикутника не буде за-

фарбована на четвертому етапі. Спробуйте вивести формулу, яка дозво-

лить обчислити незафарбовану частину на якому завгодно етапі. 

Учень при відповіді на це питання зможе поповнити деякі прогалини 

при навчанні математиці і помітить, що на першому етапі залишилось не 

зафарбованим 3/4 трикутника, на другому - 9/16 трикутника, на третьому – 

27/64, на четвертому – 81/256. За індукцією робиться висновок, що не за-

фарбована частина трикутника множиться на 3/4 на кожному етапі. Тому 

не зафарбована площа буде дорівнювати (3/4)
n
 на n-тому етапі [4]. 
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Завдання 2. 

Чи бачили ви колись трикутну послідовність чисел, яка носить ім‘я 

французського математика Блеза Паскаля? Знайдіть закономірність, згідно 

якій вписані числа, та заповніть ті ,яких не вистачає. 

 

 

 

 

 

 

Спробуйте тепер при фарбуванні парних трикутників в трикутнику 

Паскаля отримати трикутник Серпинського. Це завдання має наступні ас-

пекти (інтуїтивний, логічний) застосування [6]. 

Завдання 3. 

Розглянемо ще один приклад який називається сніжинкою Коха. Цей 

красивий об‘єкт теж є результатом нескінченного дроблення і добудов. 

Перший етап. Почніть з великого рівностороннього трикутника. 

Другий етап. Зробіть зірку. Розділіть кожну з сторін трикутника на 3 

частини та видаліть середню частину, замініть цю частину на дві лінії такої 

ж довжини. 

Третій етап. Повторіть процес із ―трикутником‖ на зірці. 

Тепер ви розумієте, чому математики називають це сніжинкою?  

Продовжуйте процес далі. 

   
 

Цікавою особливістю сніжинки Коха є її периметр. Звичайно, коли 

ви збільшуєте периметр геометричної фігури, ви також збільшуєте її пло-
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щу. Якщо ви маєте квадрат з великим периметром, то його площа теж ве-

лика [6]. Але почекайте! Згадайте процес утворення сніжинки Коха. 

1. Ми ділимо кожну сторону трикутника на три рівні частини й відкидає-

мо середню. 

2. Замінюємо видалену двома тієї ж довжини. 

3. Робимо це з усіма сторонами трикутника. 

Питання 2. Якщо периметр початкового трикутника дорівнює 9, то 

чому дорівнюють периметри фігур після кожної іттерації? Чи є якась зако-

номірність? У скільки разів збільшується периметр фігури в порівнянні з 

попередньою? Скільки іттерацій необхідно зробити, щоб отримати пери-

метр не більший, ніж 100? Уявіть, що процес креслення сніжинки нескін-

ченний, чи залишиться периметр кінцевим? Що буде із площиною сніжин-

ки Коха? Поясніть. 

Питання 3. Щоб відповісти на запитання, що робиться із площиною 

Коха продовжіть заповнення таблиці. 

№ іте-

рації 

Площа одного 

трикутника 

Кількість 

трикутни-

ків, що до-

даються 

Додана 

площина 

Загальна 

площина 

    81 

1 9 3 27 108 

2 1 12 12 120 

3 1/9 48 5,33 125,33 

4 1/81 192 2,37 127,7 

5 1/729 728 1,05 128,75 

6 1/6561 3072 0,4682 129,21 

7 1/59049 12288 0,2081 129,43 

8 1/531441 49152 0,0924 129,522 

 

Щоб знайти відповідь на запитання, учні скористуються евристичним 

прийомом перебору та індукцією. Периметр початкового трикутника – 9 ; 

периметр після першої іттерації – 12; після другої – 16; після третьої – 

21,3(3). Кожен раз периметр фігури збільшується в 4/3 рази в порівнянні з 
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попередньою фігурою. Це означає, що периметр не має меж. Необхідно 

зробити 8 ітерацій, щоб отримати периметр, приблизно рівний 89 (це най-

ближче до 100). З наступною ітерацією периметр дорівнює 119. Площа, 

навпаки периметру, залишається кінцевою величиною. Це легко довести, 

якщо уявити, що початковий трикутник було вписано в коло. На кожному 

етапі сніжинка Коха залишається в цьому колі, тому площа сніжинки не 

більша площі круга. 

З таблиці буде видно, що площина на кожному етапі і зростає, але ріст 

її зменшується із збільшенням номера ітерації. Легко помітити, що площа 

утворює спадаючу геометричну прогресію із показником 4/9. Таким чином, 

площа сніжинки Коха на n-тому етапі дорівнює 81 + 27 * (1 – 
qn+1

)/(1 - q). Це 

число наближається до 129,6 [3]. 

У цьому завданні пропонується так звана ―народна мудрість‖, яка 

народилась із досвіду інших. Учень робить своє відкриття, тобто 

з‘являється нове, евристичне, що сприяє формуванню евристичної діяль-

ності, а її ми розуміємо, як різновид мислення людини, що створює нову 

систему дій, або відкриває невідомі раніш закономірності об‘єктів, що ото-

чують людину [5]. 

Розглянемо тепер деякі властивості фракталів. 

Перша властивість – самоподібність. Просто кажучи, геометричні 

фігури називаються подібними, якщо ми можемо збільшити одну з них так, 

що вона співпаде з іншою. Наприклад, які завгодно квадрати подібні; які 

завгодно круги подібні; прямокутники не є подібними. 

Самоподібність можна сформулювати так, що фігура складається з 

менших, кожна з яких подібна початковій (тобто є її зменшеною копією) [3]. 

Питання 4. Чи є квадрати, гексагони, пентагони, круги самоподібни-

ми? Відповідь підтвердіть малюнками. Чи є самоподібним трикутник Сер-
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пинського? Скільки копій початкового трикутника ви бачите, для яких від-

ношення сторони початкового трикутника до внутрішнього дорівнює 2 : 1? 

4 : 1? 8 : 1? Чи бачите ви закономірність? Очевидно, що квадрати й гекса-

гони є самоподібними, а пентагон і круг – ні. Згадайте трикутник Серпин-

ського. Його зовнішній периметр – рівносторонній трикутник. В середині – 

нескінченно багато рівносторонніх трикутників. Усі вони подібні великому 

зовнішньому трикутнику. Це означає, що трикутник Серпинського є само-

подібним. Існує три копії початкового трикутника із стороною в два рази 

меншою від початкового, дев‘ять – із стороною в чотири рази менше поча-

ткової, двадцять сім – із стороною в вісім разів менше початкової, тобто на 

n-тому етапі відношення сторони копії початкового трикутника до самого 

початкового трикутника дорівнює 2
n
, кількість копій – 3

n
. (При відповіді на 

це запитання можна скористатися результатами першого питання). 

Питання 5. Ознайомимось з поняттям розмірності фрактала. Геомет-

ричні фігури мають різну розмірність. Наприклад, пряма має одну розмір-

ність – довжину; площа – дві розмірності – довжину і ширину; простір – 

довжину, ширину, висоту. Розберемось, що ми називаємо розмірністю. 

Якщо ми подвоюємо довжину відрізку, то отримаємо дві копії початкового 

відрізку. Подвоєння довжини і ширини квадрата надає нам чотири копії 

початкового [4]. Якщо ми подовоюємо довжину, ширину і висоту куба, то 

отримаємо 8 копій? 

Чи є якась закономірність між розмірністю та кількістю копій? Ско-

ристайтеся цією закономірністю, щоб знайти розмірність трикутника Сер-

пинського. 

Закономірність існує. Якщо кожний вимір самоподібної фігури збі-

льшується в 2 рази, то кількість копій початкової фігури буде 2
d
 (d – розмі-

рність фігури). При збільшенні сторони трикутника Серпинського в два 

рази, кількість копій дорівнює трьом, як ми встановили в попередньому 
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питанні. Згідно правилу, 3 = 2
d
, d = ln3/ln2 = 1,58 (фрактали мають дрібну 

розмірність, чого не буває в ―звичайній‖ геометрії) [4]. 

Безумовно, ця система виконує багато дидактичних функцій: 

1. Засіб мотивації при виборі дій. 

2. Засіб розуміння загальності розв‘язуваних задач, їх єдності. 

3. Встановлення аналогій. При розв‘язанні багатьох задач ми користуємось 

однаковими евристиками. 

4. Засіб отримання знань. 

5. Джерело внутрішньої установки на евристичну діяльність. 

6. Вплив на діалог та його продуктивність. 

7. Надає емоціональне задаволення учню, веде його до математичного від-

криття, до евристики. 
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Резюме. В статье рассматриваются способы организации эвристической 

деятельности учащихся 9-11 классов. В системе заданий предложено опер-

делить понятие фрактала, его свойств и размерности с использованием эв-

ристических приемов. 

 

Summary. The article deals with the ways of organization of heuristic pupils‘ 

activity in the 9
th

-11
th
 forms. The system of tasks assumes the pupils‘ definition 

of the notion of Fraktal, its properties and degree, with the help of heuristic me-

thods. 




