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Метод координат (або координатний метод) один з надійних і ефекти-

вних, тому йому часто надається перевага при розв’язуванні багатьох задач 

на знаходження геометричних місць точок, які важко розв’язуються інши-

ми методами. 

Поняття геометричних місць точок – одне з найважливіших в геомет-

рії. Воно використовується не тільки при розв’язуванні задач на побудову. 

Не менше значення це поняття має в аналітичній геометрії, де його засто-

сування дає можливість простим i доступним способом одержати наочне 

представлення про різні криві. 

При вдалому виборі системи координат i встановленні залежності ко-

ординат біжучої точки шуканого ГМТ від координат даних точок (або від 

рівнянь даних ліній) координатний метод дає можливість швидше досягти 

результату засобами алгебри, які заміняють побудови обчисленнями. 

Розв’язання задач методом координат охоплює всі частинні випадки, 

що звільняє нас від проведення дослідження. 

Для координатного методу, як правило, не потрібні допоміжні побудови. 

Розглянемо приклади розв’язання задач координатним методом на 

знаходження геометричних місць точок площини, утворених 

кінематичним способом. 

Задача 1. Знайти геометричне місце центроїдів трикутників ABC, що 

мають спільну сторону AB, а протилежна цій стороні вершина C ковзає по 

даній прямій l. 
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Розв’язання. Виберемо пря-

мокутну декартову систему коорди-

нат ),,( jiO


 так, щоб вісь х сумісти-

лась з прямою l, а початок коорди-

нат О – довільна точка прямої l. Не-

хай в ),,( jiO


 А(а1;а2), В(b1;b2), 

С(хс;0), М(х;у) – відповідно верши-

ни i центроїд деякого трикутника, 

що задовольняє умові задачі (рис.1). 

Тоді ордината точки M:   

const
ba

y
3

22 . А це означає, 

що точка М належить прямій 1l , яка паралельна даній прямій l і ділить від-

стань від середини М1 відрізка АВ до даної прямої l у відношенні 1:2. 

Задача 2. Знайти геометричне місце центроїдів трикутників, спільна 

сторона яких є хордою кола радіуса r, а протилежна цій стороні вершина 

ковзає по цьому колу. 

Розв’язання. Нехай хорда АВ=2а. Виберемо прямокутну декартову 

систему координат ),,( jiO


 так, щоб початок координат сумістився з 

центром кола, а вісь х║АВ (рис.2). 

Тоді в ),,( jiO


 рівняння кола набуде вигляду x
2
+y

2
=r

2
, а вершини 

трикутника ABC і центроїд матимуть координати: A(-а;-b), В(а;-b), 

С( 22; cc xrx ), М(х;у), де b=ρ(О,AB). Тоді за формулою координат центро-

їда трикутника знайдемо координати х, у точки М: 

x
33

cc xxaa
,    

3

2

3

2222
cc xrbxrbb

y . 

Рис. 1 
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Виключивши хс з цих рівностей, одержимо шукане ГМТ: 

9
)

3

2
(

2
22 r

byx . Це рівняння кола з центром О1(0;- b
3

2
) радіуса 

3
1

r
r . 

Задача 3. Знайти траєкторію, яку описують ортоцентри трикутників, 

що мають спільну сторону АВ, а протилежна цій стороні вершина С ковзає 

по даній прямій l, паралельній АВ. 

Розв’язання. Нехай AВ=2а, ρ(l,AB)=b. Виберемо прямокутну декарто-

ву систему координат ),,( jiO


 так, щоб вісь х сумістилась з прямою АВ, по-

чаток координат О співпав з серединою відрізка АВ (рис.3). Тоді   А(-а;0), 

В(а;0), С(хс;b), Н(х;у) – відповідно вершини i ортоцентр деякого трикутни-

ка, що задовольняє умову задачі. 

Рівняння висоти СН матиме вигляд:     х= хс.   (1) 

  

Виключивши хс з рівностей (1) і (2),одержимо: у
b

1
х

2
+

b

a 2

. 

Отже, шуканим ГМТ є симетрична відносно осі у парабола, вершина 

якої є точка N(0;
b

a 2

), а вітки параболи перетинають вісь х в точках А та В. 

Рис. 3 Рис. 2 
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Якщо пряма l не паралельна стороні АВ, то при цьому точка H може 

описувати гіперболу або пряму в залежності від розташування прямої l. 

Задача 4. Яку лінію описує основа бісектриси AN трикутника АВС, 

якщо АВ=с нерухома, а вершина С ковзає по колу з центром у точці А ра-

діуса b? [1] 

Розв’язання. Виберемо пря-

мокутну декартову систему коорди-

нат ),,( jiO


 так, щоб початок коор-

динат сумістився з точкою А, вісь х 

– з прямою АВ (рис.4). Тоді в 

),,( jiO


 рівняння кола набуде ви-

гляду х
2
+у

2
=b

2
, вершини трикутни-

ка: A(0;0), В(с;0), С(хс;
22
cxb ), 

основа бісектриси N(х;у). 

За властивістю бісектриси вну-

трішнього кута трикутника маємо: 

c

b

NB

CN

NB

CN
.  

У координатній формі ці рівності набудуть вигляду: 

 
c

b

xc

xx c ,   .
0

22

c

b

y

xby c
 

Виключивши з них хс, одержимо:  
2

22
2

2

cb

cb
y

cb

bc
x . 

Таким чином, шуканим ГМТ є коло з центром О1 )0;(
cb

bc
 

 радіуса 
cb

bc
r . 

Рис. 4 
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Задача 5. Дано коло з центром в точці O радіуса R та точка A 

всередині кола. Точки B і D лежать на колі. Знайти множину четвертих 

вершин прямокутників ABCD. 

Виберемо прямокутну систему 

координат ),,( jiO


 так, щоб початок 

координат сумістився з центром О 

кола, а вісь x – з прямою OA (рис.5). 

Нехай в ),,( jiO


 вершини пря-

мокутника мають координати: 

)0;(aA , );( 21 bbB , );( yxC , );( 21 ddD . 

Оскільки ABCD – прямокутник, то 

2222 ODOBOCOA , або з вра-

хуванням відповідних координат 

)()()( 2

2

2

1

2

2

2

1

222 ddbbyxa . 

За умовою точки B і D належать колу, отже 22
2

2
1 Rbb , 

22
2

2
1 Rdd . Звідси одержимо рівняння шуканого ГМТ: 

2222 2 aRyx , яке визначає коло, концентричне даному. 

Зауваження. Якщо точка С належить прямій АВ, то з розглянутих 

ГМТ (задачі 1, 2, 4) виключаються точки Р (рис.1), P і Q (рис.2), P і O 

(рис.4). В цих випадках трикутник АВС вироджується у відрізок. 

Широке впровадження засобів інформаційних технологій в освіті дає 

змогу ефективно вивчати розглядувану тему з використанням різних про-

грамних засобів. Застосування комп’ютера на уроках математики надає 

широкі можливості для проведення різноманітних чисельних експеримен-

тів, на основі яких учень приходить до формування гіпотез щодо дослі-

джуваних закономірностей, має можливість висунути певні здогадки, при-

пущення, ідеї та експериментально їх підтвердити чи спростувати шляхом 

знаходження контрприкладів. Зокрема, вітчизняна програма GRAN-2D, яка 

Рис. 5 



 105 

була розроблена на кафедрі інформатики НПУ ім.М.П.Драгоманова, має 

спеціальні засоби роботи з геометричними місцями точок [2]. Побудова 

математичних моделей розглядуваних задач з  використанням такої про-

грами дасть можливість учням  сформулювати гіпотези щодо вигляду шу-

каного ГМТ, проводити аналіз побудованої моделі в динаміці, допоможе 

правильно зорієнтуватися у виборі системи координат. Завдяки цьому до-

сягається високий рівень проблемності пізнавальної активності, на основі 

чого в учнів створюються нові пізнавальні навички. 
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Резюме. Рассматривается применение метода координат в решении задач 

на отыскание геометрических мест точек, образованных кинематическим 

способом. 

 

Summary. The use of coordinate method for solving the problem on searching 

out geometrical places of cinematically formed points is considered. 

Надійшла до друку 10.06.2002 р. 
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