
 50

schemes of logical reasoning. Ability to build logical reasoning chains will later 

become the integral part of today's pupil intellectual activity. 

Among possible major topics in the choice of training contents we 

recommend to pay special attention to the problems requiring the redundancy 

idea in its various forms and manifestations for their solution. 
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"Засвоєння знань у процесі навчання � це не механічний процес 

передавання їх учителем, коли головне навантаження лягає на пам'ять 
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школярів. Оволодіння знаннями залежить не стільки від пам'яті, скільки 

від тієї діяльності, в яку включається учень. Від системи розумових 

операцій, котрі він здійснює при їх засвоєнні" [3, с. 84]. 

"Результативність процесу навчання здебільшого визначається 

успішністю реалізації принципів навчання, які випливають як із 

закономірностей навчання, так і потреб суспільства до формування 

особистості. Тому принципи виступають як необхідні умови, які сприяють 

підвищенню якості педагогічної діяльності. У педагогічному процесі 

принципи навчання виступають не окремо, а в тісному взаємозв'язку, що 

створює цілісну систему забезпечення ефективності навчання" [4, с. 196]. 

Дійсно, процес навчання будується на певній системі дидактичних 

принципів, використовує різні методи і способи навчання з метою 

свідомого й міцного засвоєння знань, умінь і навичок. І тільки тоді, коли 

викладач залучає учнів до активної пізнавальної діяльності, можна 

домогтися на уроках повноцінного засвоєння учнями необхідного 

матеріалу, основних понять, ідей, методів. 

Важливу роль у сприйманні й усвідомленні учбового матеріалу 

відіграють фактори мотиваційного характеру. "Формування свідомої 

мотивації у ставленні до навчання сприяє розвиткові загального ставлення 

учнів до життя" [1, с. 161]. Викладач повинен указати на важність поняття 

в практиці, на перспективи використання його в подальшому навчанні, 

показати такі сторони нового матеріалу, які можуть викликати інтерес до 

повноцінного засвоєння. Треба "створювати у учнів психічний стан 

очікування чогось вагомого, потрібного, легке емоційне збудження, яке 

супроводжується необхідним напруженням, задоволенням від того, що 

приступаємо до чогось цікавого" [5, с. 85]. 

Навчання взагалі, і математики у частковому випадку, можна й 

необхідно будувати таким чином, щоб воно уявлялося учню серією 

маленьких відкриттів. 
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Причому крім результатів самого відкриття, доцільною є бесіда про 

процес знаходження істини з усіма його труднощами. Через розкриття фактів 

історії розвитку науки реалізується принцип зв'язку навчання з життям.  

Тому неможливо переоцінити позитивний вплив від використання 

історичних відомостей на навчальний процес. Вони демонструють зв�язок 

математики із практичними потребами людей, із розвитком інших наук, 

показують особливості розвитку математики і конкретної теми, 

дозволяють простежити як впливали великі учені та їх відкриття на 

розвиток суспільства. 

Використання елементів історії у викладанні математики є доцільним 

саме тому, що воно виконує розвиваючу та виховну функції. Історичні 

відомості розширяють розумовий кругозір учнів, підвищують їх загальну 

культуру, поглиблюють розуміння навчального матеріалу, виховують в 

учнів потяг до наукової творчості, критичне відношення до нових фактів, 

збуджують інтерес та любов до предмета. 

"Школярі стають співавторами пошуків, роздумів, знахідок. Наслідок 

� допитливість, радість пізнання. 

Самостійна діяльність школярів у навчанні спонукає їх до порівняння 

явищ, процесів, фактів; узагальнення, умовиводів. 

Ефективним засобом створення умов для порівняння є використання 

наочності" [3, с. 73]. 

Дійсно, застосування принципу наочності є однією з необхідних умов 

успішного навчання. Унаочнення підвищує ефективність навчання, 

допомагає подолати формалізм у викладанні, пожвавлює навчальний 

процес, збуджує ініціативу та мислення учнів, привчає їх до аналізу та 

узагальнення. 

Наочність у навчанні � дійсний засіб боротьби за міцні знання учнів. 

Так ще Я.Коменський вважав, що суттєве наочне сприймання завжди 

приводить до того, що коли хтось цим шляхом щось засвоїв, то він 
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знатимемо це твердо. Саме тому, із метою закріплення математичних 

знань при вивченні навчального матеріалу, доцільним є використання 

моделей, які ілюструють властивості математичних об�єктів. Особливо 

необхідним стає застосування моделей у тому випадку, коли питання, що 

розглядаються, є складними, і не всі учні зможуть відтворити нелегкі 

доведення. Але те, що «відкрито» самим учнем у процесі його роботи 

глибоко запам�ятовується. Слабкі учні, якщо і не зможуть відтворити 

доведення, то запам�ятають формулу здобуту експериментально й 

безпосереднє ними. Досвід показує, що в пам�яті учнів найкраще 

відтворюються знання здобуті на основі використання реальних предметів, 

цікаві факти, конкретні приклади, а також сумніви й роздуми учнів, що 

викликають у них яскравий емоційний стан.  

Покажемо можливий спосіб реалізації вищезгаданих принципів 

навчання в процесі вивчення тем «Об�єм кулі» та «Площа сфери». 

Усвідомлення учнями цих питань має не тільки загальноосвітнє, а й 

практичне значення, оскільки архітектурні споруди, деталі машин, 

приладів, речі побуту мають форму тіл обертання. 

Здається доцільним починати бесіду з учнями розповіддю про те, як 

ще в старовину люди намагалися розв�язувати ці питання. 

Об�єм та площу поверхні кулі першим обчислив видатний 

давньогрецький математик Архімед (287-212 р. до н.е.). У своєму трактаті 

�Про кулю та циліндр� він дає строге доведення цих формул. Про те, як він 

прийшов до свого відкриття можна зрозуміти з викладеного ним у �Ефоді� 

так званому �механічному� доведенні, завдяки якому він зробив висновок, 

що куля у чотири рази більша за конус [2, с. 181]. 

Викладач знає, що саме спільний із учнями пошук істини, залучання 

їх до спільної праці збільшує мотивацію навчання й поглиблює інтерес до 

предмета.  



 54

Тому він пропонує учням провести дослід. 

Обираються моделі конуса й півкулі так, щоб 

радіус основи конуса і його висота дорівнювали 

радіусу півкулі. Якщо наповнювати конус водою і 

переливати її у півкулю, то можна побачити, що 

об�єм півкулі приблизно у два рази більший за 

об�єм конуса. Формула для знаходження об�єму 

конуса на момент проведення досліду вже учням 

знайома. Якщо радіус кулі � r, то об�єм конуса 

дорівнює 
3

3rπ . Згідно з дослідом маємо, що об�єм 

півкулі у два рази більший за об�єм конуса. 

Отже, об�єм кулі більший за об�єм конуса у чотири 

рази і дорівнює  

3
4 3rVкулі

π=  

Обчислити площу поверхні кулі на практиці 

можна за допомогою такого досліду. 

Візьмемо дерев�яну модель півкулі і заб�ємо в 

неї два гвіздки: перший � в центрі великого круга, 

другий � в вершині півкулі. Прикріпимо кінець шнура 

(не дуже тонкого) до другого гвіздка, і покриємо 

шнуром поверхню півкулі, вкладаючи його спіраллю. 

Потім покриємо основу півкулі � великий 

круг. Після цього виміряємо довжини цих двох 

шнурів і бачимо, що довжина шнура, витраченого на покриття основи, 

тобто круга радіуса R, приблизно у два рази менша за довжину шнура, 

витраченого на покриття поверхні півкулі. 

 

r

r

r

r
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Приходимо до висновку: із того, що площа великого круга дорівнює 
2Rπ , маємо, що площа поверхні півкулі � 22 Rπ , а площа поверхні кулі, 

відповідно, 24 Rπ . 

Цей дослід � один із найдавніших. Саме так люди дізналися, що 

площа поверхні кулі в чотири рази більша за площу його великого круга. 

Зрозуміло, що такі методи навчання, як досліди, це тільки початок у 

засвоєнні учнями певних знань. Первинне сприймання й усвідомлення 

навчального матеріалу є лише важливою передумовою проникнення в 

сутність явищ. Воно не дає стрункої й повної картини, але дає змогу 

вчителю виконати своє завдання � максимально скоротити етап 

сприймання, підвести учнів до висновків. 

Догадка, яка випливає з досліду, потребує строгого доведення. Саме 

така послідовність у діяльності учнів є основою формування у них 

наукових переконань. 

Звернемо увагу на те, що в методичній літературі багато уваги 

приділяється різним способам доведення теорем. "Володіння методами 

доведень і вміння вибрати потрібний метод � важлива умова для 

самостійного пошуку" [6, с.80]. Неможливо переоцінити значення таких 

пошуків задля математичного розвитку учнів. Викладач при доведенні 

теореми не тільки сам пропонує декілька способів доведення, а й заохочує 

учнів до пошуків. Нам невідомі більш ефективні шляхи розвитку гнучкості 

мислення та винахідливості, ніж шлях, що пролягає крізь пошуки різних 

способів розв�язування проблеми. 

Крім того, доведення теореми декількома способами є одним із 

шляхів перевірки правильності здобутих результатів: якщо різні способи 

розв'язування приводять до одного й того ж результату, то його можна 

вважати достовірним. Розглянемо способи знаходження об�єму кулі. 

Дотримуючись принципу науковості освіти, по-перше, розглянемо спосіб, 

який пов'язаний з відповідним рівнем сучасної науки, тобто спосіб 
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знаходження об'єму кулі за допомогою інтегрального числення. 

Спосіб 1.  

Вводимо декартові координати. Приймаємо центр кулі за початок 

координат. Площина XОY перетинає поверхню кулі радіуса R по кругу, 

коло якого задано рівнянням: х2+у2=R2  

Півколо, що розташоване над віссю ОX, задається рівнянням 

( ) ,22 xRxfy −==  - R≤ x≤R. 

Об�єм кулі визначається формулою: 

R
R

R

R

xxRdxxRV −
−
∫ −π=−π= |)

3
()(

3
222 , тобто 3

3
4 RV π=  . 

Формулу для обчислення об�єму кулі можна також знайти за 

допомогою принципу Кавальєрі (за нашим навчальним планом учні 

знайомляться з цим принципом ще при знаходженні об�єму піраміди). 

Спосіб 2. 

Нехай на площині α розміщені куля з радіусом R й циліндр із 

радіусом основи R і висотою 2R. Уявимо, що із циліндра вирізано й 

вилучено два конуси, що мають спільну вершину на середині О осі 

циліндра. Основою першого конуса є верхня основа циліндра, а основою 

другого конуса � нижня. Тоді від циліндра залишиться деяке тіло. 

Покажемо, що об�єм цього тіла дорівнює об�єму нашої кулі. Для цього 

проведемо довільну площину, яка паралельна до площини α і перетинає 

обидва тіла. Нехай відстань від цієї площини до центра кулі дорівнює d, а 

радіус круга, утвореного в перерізі, r. Тоді 222 dRr −= , а площа цього 

круга дорівнює ( )222 dRr −π=π . Січна площина дає у перерізі із тілом, що 

залишилося від циліндра, кругове кільце. На малюнку воно заштриховане. 

Радіус зовнішнього кола цього кільця дорівнює R, а внутрішнього � d . Це 

випливає з того, що прямокутний трикутник АСО рівнобедрений (∠ АОС = 
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= ∠ АСО = 45°) і АС=АО=d. Тоді площа цього кільця дорівнює 

( )2222 dRdR −π=π−π . 

 

Таким чином, бачимо, що довільна січна площина, яка паралельна до 

площини α, дає в перерізі з кулею й тілом, що залишилося від циліндра 

вилученням двох конусів, фігури однакової площі. Отже, згідно з 

принципом Кавальєрі, об�єми цих тіл рівні. 

Але об�єм того тіла, яке залишилося від циліндра, коли вилучено два 

конуси, дорівнює об�єму циліндра без подвоєного об�єму конуса, тобто, він 

дорівнює: 

33322

3
4

3
22

3
122 RRRRRRR π=π−π=π−π . Таким чином,  

3

3
4 RV π= . 

Як і у випадку обчислення об�єму, площу поверхні кулі також можна 

знайти декількома способами. 

α

d

r

R
2R

R

O

A
C
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Спосіб 1. 

Нехай дано кулю радіуса R. Розіб�ємо поверхню кулі на n 

чотирикутників досить малих розмірів. Їх можна умовно вважати 

плоскими. 

Сполучимо вершини чотирикутників із 

центром кулі. Тоді куля розіб�ється на n 

маленьких пірамід з вершинами у центрі кулі 

і висотами, що дорівнюють радіусу кулі. 

Позначимо площі чотирикутників через 

nSSS ,...,, 21 , об�єми утворених пірамід � 

nVVV ,...,, 21 , а об�єм кулі через V. Знайдемо 

об�єми пірамід розбиття: 

RSV 11 3
1= , RSV 22 3

1= , � , RSV nn 3
1= . 

Об�єм кулі наближено дорівнює сумі об�ємів пірамід розбиття. 

Маємо: 

( )nnn SSSRRSRSRSVVVV +++=+++=+++= ...
3
1

3
1...

3
1

3
1... 212121  

Сума площ усіх чотирикутників дорівнює поверхні кулі, тобто 

SSSS n =+++ ...21  

Тоді RSV
3
1=  , або 

R
VS 3= . 

Оскільки 3

3
4 RV π= , то формула площі поверхні кулі буде така: 

24 RS π= . 

Отже, поверхня кулі дорівнює почетвереній площі великого круга. 

Можна також казати, що об�єм кулі дорівнює площі його поверхні, 

помноженій на 1/3 радіуса. 

3
4 2 rrVкулі ⋅π= . 

O 

A B

CD
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Розглянемо інший спосіб розв'язання цього питання, який допоможе 

нам реалізувати принцип трудності й доступності навчання. 

"Під трудністю у найзагальнішому плані розуміють розрив між 

підготовленістю учнів до процесу навчання і тими вимогами, які цей 

процес до учнів пред'являє. Трудність є виразом основного протиріччя між 

тим новим, що повинні пізнати учні, тими завданнями, які вони повинні 

вирішити, і наявністю у них запасу знань, уявлень, умінь вирішувати 

завдання. Щоб подібне протиріччя стало рушійною силою процесу 

навчання, воно повинно висуватися логікою цього процесу, бути ланцюгом 

у низці пізнавальних завдань, що вирішуються учнями під керівництвом 

учителя... Доступність розуміємо не як легкість для засвоєння, а як міру 

посильної трудності" [4, с. 179-180]. "Чим складнішим є матеріал, тим 

простіше, дохідливіше має його викласти вчитель" [1, с. 160]. 

Cпосіб 2. Ідею цього методу запропонував французький математик 

Анрі Лебег (1875-1941). 

Площі поверхонь циліндра й конуса зручно обчислювати за допомогою 

їх розгорток. Для сфери такий спосіб обчислення площі поверхні 

використати не можливо, бо сферу не можна розгорнути на площину. 

Введемо означення площі поверхні, яке дає 

можливість обчислювати площі тих поверхонь, 

які не можна розгорнути на площину.  

Щоб отримати наглядне уявлення про 

даний спосіб розглянемо приклад із практики. 

Нехай нам треба обчислити площу 

куполоподібного даху цирку. За його площу 

можна взяти відношення об�єму фарби, 

витраченої на фарбування даху, до товщини 

шару фарби. Це наближення буде тим кращим, 

чим меншою буде товщина шару.  

RR ∆+
R

1A
A

1B
B

O
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Тобто, за площу S поверхні F приймають границю відношення об�єму 

V∆  шару до товщини R∆  коли 0→∆R . 

Нехай маємо півкруг із центром О і радіусом R. При обертанні цього 

півкруга навколо осі АВ отримаємо кулю радіуса R. Надамо радіусу R 

приросту R∆ , тоді об�єм кулі V отримає приріст V∆ , де V∆ � об�єм 

фігури, отриманої внаслідок обертання півкільця BBAA 11 , тобто тіла, що 

міститься між двома концентричними сферами радіусів R та R∆  + R. 

Його об�єм: 

( ) ( )32233 33
3
4

3
4

3
4 RRRRRRRRV ∆+∆+∆π=π−∆+π=∆  

За площу сфери приймають границю відношення приросту об�єму 

кулі, обмеженої цією сферою, до приросту радіуса, коли приріст радіуса 

прямує до нуля:  

R
VS

R ∆
∆=

→∆
lim

0
. (*) 

Тому 

( ) ( ) 222

0

322

0
433

3
433

3
4

limlim RRRRR
R

RRRRR
S

RR
π=∆+∆+π=

∆

∆+∆+∆π
=

→∆→∆
. 

 

За означенням (*) площа сфери дорівнює похідній від функції V(R), 

що виражає об�єм кулі, обмеженої цією сферою. Користуючись формулою 

об�єму кулі, маємо: 

23 4
3
4 RRSкулі π=

′






 π= .  

Доведення теорем різними способами начебто залучає учнів до 

самостійного розв�язання проблеми. Допитливий учень може зрозуміти, 

що він здатний не тільки пізнати вже створене, але і сам брати участь у 

створенні нового, бо існує не лише один спосіб знаходження істини. Такий 

"процес навчання сприяє розвитку самостійності... і може забезпечувати 
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формування навичок самовиховання." Саме таким може бути шлях 

реалізації принципу виховуючого навчання. "Під час навчальної роботи 

виховується культура праці, виробляється стиль діяльності... формується 

інтерес до предмета, встановлюється зв'язок науки з життям... Навчання є 

виховним, бо воно формує систему ставлень учнів до навколишнього 

світу" [4, с. 177].  

Запропонований підхід до навчання показує, що математика � це 

метод пізнання навколишнього світу, точний спосіб розрахунків, засіб 

навчитися мислити логічно. Можливо, що таким чином викладач зможе 

перетворити процес пізнання в інтелектуальне свято для учнів і вони 

відчують надію й упевненість у своїх силах, спробують реалізувати свої 

внутрішні можливості. 
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Резюме. В статье рассматривается способ организации учебно-
познавательной деятельности учащихся в процессе изучения 
стереометрии. 
 
Summary. Method of organization of educational activity during the process of 
studying stereometry is shown in the article. 
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