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Резюме. В статье рассматриваются педагогические ситуации, создающие 
условия для организации и управления эвристической деятельностью 
учащихся на уроках геометрии в массовой школе, а также в школах с 
углубленным изучением математики. 
 
Summary. The article tells about pedagogical situations that make conditions 
for organization and management of pupil�s Heuristic activity at geometry 
lessons in ordinary schools and special mathematical schools.  
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Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 

безпосередньо на уроці під прямим керівництвом вчителя повинна бути 

спрямована перш за все на формування опорних знань і навичок, які учень 

буде використовувати, працюючи самостійно без будь-якої допомоги. 

Покажемо це на прикладі вивчення теми �Косинус, синус і тангенс 

гострого кута прямокутного трикутника� (геометрія, 8 клас). Основна мета 

уроку: ввести поняття косинуса, синуса й тангенса гострого кута як 

відношення відповідних сторін прямокутного трикутника; довести теорему 

про косинус гострого кута трикутника. Як правило, більшість учнів 

засвоюють дану теорему формально: оволодівають лише формою знань 

(словом), не засвоюючи змісту, тобто не вникаючи в її суть. Для того, щоб 

до деякої міри усунути формалізм у знаннях учнів, бажано перед 

розглядом теореми провести лабораторно-практичну роботу із 

застосуванням обчислювальної техніки, й встановити дослідно, що 
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косинус кута залежить тільки від його градусної міри й зовсім не залежить 

від розмірів трикутника та розміщення його на площині. 
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Рис. 1.      Рис. 2. 

 

Тому на початку уроку з учнями пригадуємо, що у прямокутному 

трикутнику АВС (рис. 1) катет АС прилеглий до гострого кута α, ВС �

протилежний куту α, АВ � гіпотенуза. Потім пропонуємо записати 

відношення прилеглого катета до гіпотенузи (АС/АВ). Наголошуємо, що 

це відношення називається косинусом кута α і позначається cos α, тобто 

cos α = АС/АВ. Зауважуємо, що кут α завжди гострий. Отже, косинусом 

гострого кута прямокутного трикутника називається відношення 

прилеглого катета до гіпотенузи. 

Щоб виробити в учнів уміння розпізнавати це поняття, даємо їм 

завдання: за рис. 2 записати косинус кута α різними способами. Один з 

учнів виконує дане завдання на прозорій плівці, яку під час перевірки й 

корекції виконання завдання висвітлюємо графопроектором. Учень, що 

виконував завдання на плівці, коментує його розв�язання. 

Аналогічно вводимо поняття синуса й тангенса гострого кута 

прямокутного трикутника. 

Потім пропонуємо учням самостійно побудувати кути АОВ з 

градусними мірами 30°, 45°, 60°. На стороні ОА цих кутів вибрати три 

точки А1, А2, А3 й опустити з них перпендикуляри на сторону ОВ (рис.3). 

α α 
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Шляхом вимірювання відповідних сторін та за допомогою обчислювальної 

техніки заповнити таблицю 1. 
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Рис. 3. 

 

Одному з сильних учнів треба запропонувати виконати дане завдання 

на переносній дошці (як зразок для слабких учнів, хоча результати 

вимірювань будуть суттєво відрізнятися, але сам процес виконання завдання 

буде зрозумілим кожному), а іншому � виконати завдання на прозорій плівці, 

яку згодом висвітлити графопроектором для порівняння. 

Таблиця 1 

Результати вимірювань та обчислень учнів 

α  

ОА1 
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ОА3

30°          

45°          

60°          

 

Після вимірювань та обчислень даємо таке завдання: порівняйте 

значення в прямокутниках (вони у всіх дітей будуть наближено рівними), а 

60° 30° 45°
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тепер в прямокутнику, трикутнику й восьмикутнику (різні), який висновок 

ми можемо зробити? 

На основі цього учні роблять висновок, що зі зміною кута косинус 

змінюється, тобто косинус кута залежить від його градусної міри. 

Звертаємо увагу учнів на те, що незалежно від того, де була вибрана точка 

Аі (і = 1; 2; 3) на куті АОВ, відношення 
i

i

OA
ОВ  є величина стала. Це 

відношення змінюється тільки в залежності від зміни кута. Пропонуємо 

дітям самостійно сформулювати теорему після чого доводимо її перший 

раз у формі евристичної бесіди, повторивши перед доведенням теорему 

про пропорційні відрізки. 

 

В   А'    Дано: ∆АВС, ∆А'В'С', 

В1       В'  ∠ А = ∠ А' = α, 

∠ С = ∠ С' = 90°. 

А       С1  С     С'  Довести:  
AB
AC

BA
CА =

''
'' . (1) 

Рис. 4. 

Учитель. Відкладемо на промені АВ відрізок АВ1 = А'В', а на промені АС 

відрізок АС1 = А'С' (рис.4). Що ми можемо сказати про 

утворений трикутник АВ1С1 і трикутник А'В'С'? 

Учень. Ці трикутники рівні за І ознакою рівності трикутників, отже, 

∆АВ1С1 = ∆А'В'С'. 

Учитель. Що ми можемо сказати про прямі ВС і В1С1? 

Учень. Ці прямі перпендикулярні до прямої АС, отже, вони паралельні між 

собою, тобто ВС || В1С1. 

Учитель. Застосуємо теорему про пропорційні відрізки до нашого випадку, 

який висновок ми можемо зробити? 

α 

α
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Учень. Паралельні прямі ВС і В1С1, які перетинають сторони кута А, 

відтинають від сторін кута пропорційні відрізки, тобто 
AB
AC

AB
АC

=
1

1  (2). 

Учитель. Згадайте перший крок доведення та порівняйте рівність (2) з 

рівністю (1). Хто може зробити висновок? 

Учень. За побудовою АВ1 = А'В', АС1 = А'С', отже, 
AB
AC

BA
CА =

''
'' . Теорему 

доведено. 

 

Потім даємо завдання: відтворити покроково доведення теореми з 

усіма необхідними обґрунтуваннями й скласти таблицю з двома входами. 

У лівому стовпчику записати всі твердження, з яких складається 

доведення, а в правому � обґрунтування кожного з них (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Доведення теореми про косинус гострого кута прямокутного трикутника 

№п/п Твердження Обґрунтування 

 

Причому сильним учням пропонуємо виконати завдання за готовим 

рисунком, на якому змінюємо букви (рис.5). 

L   K'    Дано: ∆KLM, ∆K'L'M', 

L1      L'  ∠ K = ∠ K' = α, 

∠ M = ∠ M' = 90°. 

К       М1  М     М'  Довести:  
KL
KM

LK
MK =

''
'' . (1) 

Рис. 5. 

Середнім учням даємо додатково картку �Консультант�, на якій 

зображена таблиця 2 й частково заповнено лівий стовпчик (випущено тільки 

деякі логічні висновки), для слабких учнів � лівий стовпчик картки 

�Консультант� заповнено повністю. Одному з сильних учнів треба 
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запропонувати виконати дане завдання на прозорій плівці, яку згодом 

висвітлити графопроектором для перевірки й корекції. Саме виконання таких 

видозмінених завдань дає можливість вчителю з�ясувати як добре учні 

зрозуміли той чи інший теоретичний матеріал (у даному випадку теорему). 

Але розуміння теоретичного матеріалу ще не гарантує повного його 

засвоєння. З короткочасної пам�яті інформація, як правило, після 

неодноразового закріплення й повторення переходить у довготривалу 

пам�ять. Обсяг короткочасної пам�яті вибірково обмежений і зв�язаний з 

актуальною свідомістю учня. Довготривала пам�ять розрахована на 

довгочасне збереження інформації, вона зв�язана з індивідуальними 

розумовими здібностями й волею людини. 

На відміну від короткочасної пам�яті, де не потрібно пригадувати 

(адже матеріал щойно сприйнятий), при довготривалій пам�яті 

пригадування потрібне завжди, бо пов�язані із сприйняттям відомості ще 

не знаходяться в актуальній свідомості. 

Час перекодування інформації із короткочасної пам�яті в 

довготривалу в кожної людини суто індивідуальний. Труднощі виникають 

тоді, коли необхідно усвідомити й належним чином співвіднести, 

зв�язавши в уяві, нові відомості з тими, які вже зберігаються в 

довготривалій пам�яті. 

Швидкому переведенню інформації з короткочасної й оперативної 

пам�яті в довготривалу сприяє використання опорних конспектів. Але 

шаталівська система використання опорних конспектів не завжди 

ефективна, оскільки основою опорних конспектів є уніфіковані графічні 

схеми, які не завжди зрозумілі тим, хто не присутній під час їх складання, і 

особливо тим, чия система мислення нестандартна. Ураховуючи, що рівень 

асоціативних зв�язків у кожного учня різний, то й використання опорних 

конспектів у процесі навчання повинно бути диференційованим. Практика 

показує, що теоретичний матеріал краще запам�ятовується якраз тоді, коли 



 80

учень самостійно складає опорний конспект, адже в цьому випадку він 

відшукує свої асоціативні зв�язки, активізує свою розумову діяльність, що 

в свою чергу розвиває його здібності, сприяє швидкому переходу 

інформації в довготривалу пам�ять. 

Оскільки довготривала пам�ять спирається на логічну структуру 

матеріалу, то проблема запам�ятовування складного матеріалу 

розв�язується за рахунок його включення (навіть штучного) в логічні 

зв�язки з іншими добре відомими уявленнями, поняттями й фактами. У 

цьому випадку діє така закономірність: чим більше нових асоціацій при 

першому знайомстві з новим поняттям виникає в учня, і чим більше часу 

ми зможемо приділити логічному осмисленню цих асоціацій, тим краще 

запам�ятовується саме поняття. 

Тому наступним кроком засвоєння нового поняття може стати 

складання опорного сигналу. Скласти його можна на уроці під 

керівництвом учителя (рис.6), а додому запропонувати учням скласти свій 

опорний конспект або сигнал для самостійного вивчення теореми. 

Для повторення вивченого матеріалу можна запропонувати учням 

дати відповіді на такі питання: 

1. Дати означення косинуса (синуса, тангенса) гострого кута 

прямокутного трикутника. 

2. Чи може бути кут тупим (прямим)? 

3. Дано кути, градусна міра яких різна. Які за величиною косинуси цих 

кутів? 

4. Чи залежить косинус кута від: а) розмірів трикутників, б) розміщення їх 

на площині? Відповідь поясніть. 

Між іншим система занять для вивчення теоретичного матеріалу 

теми може й повинна включати не тільки уроки, а й ті форми занять, які 

дозволяють поглиблювати самостійну діяльність й більш ефективно нею 

керувати. 
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У двох прямокутних трикутників з одним і тим 

самим гострим кутом косинуси цього кута рівні. 

 

Рис. 6. 
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Класна самостійна навчально-пізнавальна діяльність учнів 

знаходить логічне продовження в домашній навчальній роботі, де учень, як 

правило, зустрічає певні труднощі й відчуває потребу в обговоренні 

питань, які виникають. Їх можна розглянути на консультації або в процесі 

співбесіди з учителем, який може проконтролювати процес виконання 

обов�язкових завдань, надати учневі допомогу для переборення труднощів 

тощо. Крім того, вчитель може дати нові вказівки, рекомендації з 

використання додаткової літератури для учнів, які зацікавилися тими чи 

іншими питаннями більш детальніше, або займаються самоосвітою. 

Зростання ролі диференційованого управління самостійною 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів можливе при вивченні 

факультативних курсів, роль і значення яких зростає, так як саме вони 

забезпечують поглиблене вивчення предмета й формування пізнавальних 

інтересів, стимулюють самоосвіту. 

Наприклад, після вивчення у 9 класі з алгебри теми �Функції та їх 

графіки� корисно для сильних учнів та тих, хто цікавиться математикою, 

провести факультативне заняття, на якому більш глибоко розкрити зміст 

основних понять з теми, вивчити функції у = [х], у = {х}, у = | х |, у = sign х 

їх властивості й графіки. 

Розпочати заняття слід з актуалізації опорних знань, після чого 

можна запропонувати учням самостійно (10-12 хв.) з�ясувати переваги й 

недоліки різних способів задання функцій. За результатами їх роботи після 

колективного обговорення потрібно скласти таблицю. Суть словесного 

способу задання функції корисно показати на прикладах, ввівши нові 

функції у = [х], у = {х}, у = | х |, у = sign х. Тут же розглянути їх 

властивості й побудувати графіки. 

Потім можна перейти до тренувальних вправ евристичного та 

творчого типу, серед яких корисно запропонувати вправи для закріплення 

понять косинус, синус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. 
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Це стане пропедевтикою вивчення тригонометричних функцій в старших 

класах. Наприклад: 

1. Рис.7 ілюструє означення синуса гострого кута. Якщо АВ = 1 дм, то 

величина ВС показуватиме значення синуса кута α. Рис.8 ілюструє, як 

можна обчислити значення синуса даного кута. 

        

 
AB
BC=αsin  

 

Рис. 7. 

 

 

 

Рис. 8. 

Заповніть таблицю: 

Кут α 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

sin α           

Які властивості функції синус на проміжку від 0° до 90° ви могли б 

спрогнозувати за таблицею? 

2. Заповніть таблицю: 

Кут α 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

cos α           

а) користуючись транспортиром і лінійкою; 

б) користуючись формулою sin2α + cos2α = 1. 

   

  
AB
АCсоs =α  

 

Рис. 9. 
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Спрогнозуйте за таблицею властивості функції косинус на 

проміжку від 0° до 90°. Порівняйте властивості косинуса й синуса для 

цього проміжку. 

3. Розгляньте рис.10. 

 

 

 

 

 

Рис. 10. 

Яка функція встановлює співвідношення між величиною кута й 

відношенням катетів у прямокутному трикутнику? Чи для всіх кутів на 

проміжку від 0° до 90° визначена ця функція? 

Як змінюється значення функції із збільшенням кута від 0° до 90°? 

Чи приймає функція на проміжку від 0° до 90° найменше (найбільше) 

значення? Якщо так, то яке й при якому значенні аргументу? 

Диференційований характер управління самостійною навчально-

пізнавальною діяльністю учнів на консультаціях, співбесідах та 

факультативах забезпечує закріплення знань та умінь і дає можливість 

ускладнювати завдання для наступних занять. 
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Резюме: В статье рассмотрены некоторые методические приёмы 
управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 
учащихся на примере изучения темы «Косинус, синус, тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника» (геометрия, 8 класс). 
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Summary: The paper views ways of management of school students΄ independent 
coqnitive learning activity illustrated by teaching the theme: Cosinus, sinus, 
tangens of acute angle of a rectangular triangle (geometry, Grade 8). 
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Поняття границі функції в точці. Важливе місце як у курсі математичного 

аналізу, так і у шкільному курсі математики посідає тема �Границя функції�. Без 

засвоєння поняття границі функції учні не зможуть зрозуміти зміст інших понять 

математичного аналізу, які вивчаються у школі � неперервність, похідна, 

інтеграл. Тому для вчителя математики важливо оволодіти ефективною 

методикою формування в учнів поняття границі функції,  яка б відзначалася 

доступністю і водночас науковістю матеріалу, що викладається. 

Як відомо, найбільш поширеними є два підходи до введення поняття 

границі функції. При першому підході вводиться означення границі 

функції за Коші, тобто на мові �ε-δ�, а при другому � означення за Гейне, 

тобто на мові послідовностей. 

У шкільному підручнику �Алгебра і початки аналізу� [1], за яким нині 

навчаються більшість шкіл України, реалізується перший підхід. Набутий 

досвід викладання показує, що в учнів виникають значні труднощі у 

засвоєнні означення границі функції за Коші.  Більшість учнів просто не 

підготовлені до того, щоб із розумінням сприймати це означення. У зв�язку 

з цим формування в учнів поняття границі доцільно розпочинати не з 

формування поняття границі функції, а з формування поняття границі 

послідовності, оскільки останнє у порівнянні з поняттям границі функції є 

простішим і засвоюється учнями краще. Це переконання підтверджено 
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