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Поняття � це форми мислення, в яких відображаються загальні суттєві 

і характерні (специфічні) властивості та особливості певних предметів або 

явищ дійсності: �формування у дітей узагальнень і понять вважається одні-

єю з головних цілей шкільного викладання�, � пише відомий психолог 

В.В.Давидов [1, с.11]. Шкільний курс математики займає в цьому особливе 

місце у зв'язку з тим, що математичні поняття відрізняються від понять ін-

ших наук високим рівнем узагальнення і абстракції. 

Вивчати процес формування у дітей наукових понять одними з перших 

почали психологи під керівництвом Л.С.Виготського. І сьогодні залишається 

актуальним положення Л.С.Виготського про основні параметри, за якими 

можна судити про зміни розумової діяльності у процесі навчання, зокрема в 

процесі засвоєння понять. До таких параметрів належать: міра і якість, уза-

гальнення понять, степінь їх абстрагованості і степінь включення їх в систе-

му, іншими словами � �системність� знань. Великий внесок в розв'язання цієї 

проблеми зробили психологи Г.С.Костюк, В.В.Давидов, Є.М.Кабанова-

Меллер, Н.Ф.Тализіна, Д.М.Богоявленський, Н.А.Менчинський та ін. 

Характеризуючи пізнавальну діяльність як  об'єкт управління, 

Н.Ф.Тализіна зазначає, що �формування понять передбачає, по-перше, засво-

єння системи спеціальних операцій по встановленню необхідних і достатніх 

ознак понять в конкретних предметах. По-друге, засвоєння загальнологічної 

системи операції: по підведенню об'єктів під дане поняття, по одержанню на-

слідків із належності  класу предметів і ін. Операційна сторона і складає вла-

сно психологічний механізм поняття. Без нього поняття не може бути ні сфо-

рмоване, ні застосоване до розв'язання різних задач. Через зазначену систему 

операцій і відбувається управління формуванням понять� [3, с.32]. 
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В структуру пізнавальної діяльності по засвоєнню математичних по-

нять входять як загальні, так і специфічні евристичні прийоми. До загаль-

них належать дії: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування і конкретиза-

ція, узагальнення і спеціалізація, використання аналогій, класифікація і си-

стематизація. Вони забезпечують встановлення необхідних і достатніх вла-

стивостей понять в конкретних об'єктах і формування узагальненого по-

няття і системи понять у структурі предмета. 

До специфічних евристичних прийомів належать прийоми підведення 

під поняття і обернений йому прийом виведення наслідків, тобто від факту 

належності об'єкта до певного поняття переходять до системи властивос-

тей, які притаманні даному об'єкту. 

Покажемо місце і роль загальних і специфічних евристичних прийо-

мів, які сприяють актуалізації евристичних ситуацій: орієнтування, пошу-

ку, перетворення та інтеграції в процесі  формування геометричних понять 

під час вивчення першої теми поглибленого курсу 8-го класу �Чотирикут-

ник. Паралелограм�. 

Ми дотримуємось концепції Г.І.Саранцева [2], за методологією якого, 

процес формування понять в школі складається з наступних етапів: мотивація 

введення понять; виявлення суттєвих властивостей поняття, які використову-

ються в його означенні; засвоєння логічної структури означення понять; вико-

ристання понять; встановлення зв�язку поняття, що вивчається, з іншими. 

Отже, перший етап формування поняття включає мотивацію. Сутність 

цього етапу полягає в підкресленні значимості розглянутого поняття, у по-

рушенні інтересу до нього. Відомий французький математик Фреше під-

креслює: �Якщо щось дійсно необхідно, так це � знищення догматичного 

методу: не давати ніяких визначень, не вказавши, як вони виникли, для чо-

го вони потрібні, як вони застосовуються� [4]. 

Мотивація може здійснюватися за допомогою залучення засобів нема-

тематичного змісту. У цьому випадку доречна евристична бесіда. Система 
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продуманих учителем запитань або якась інформація допоможе актуалізу-

вати ситуацію орієнтування дитини, яка залучається до евристичної діяль-

ності щодо формування математичних понять під час лекцій або уроку, од-

нієї з головних колективних форм організації навчання. Успішне викорис-

тання евристичної бесіди веде до осмислення, згадування, нового �відкрит-

тя� забутого або не вивченого матеріалу та запам�ятовування всіма учнями 

класу. Перед серйозною розмовою пропонується замислитися над інфор-

мацією. Геометрія з давнини допомагала людині в розв�язанні багатьох 

практичних задач. І в теоретичному матеріалі, і в задачах ви вже зустріча-

лись з різним використанням чотирикутника, тому маєте змогу проявити 

свою кмітливість. В 7 �му класі ви багато уваги привернули трикутнику і це 

не випадково. Хоча трикутник ледве не простіша після відрізка фігура, він 

має багато важливих і цікавих властивостей. Наприклад, подумайте як це 

так, що в Мишка відламалась одна ніжка в стільці, а він сидить і не падає? 

(Мабуть тому, що три ніжки, які залишились дають  достатню опору). 

Тобто трикутник, який лежить в основі цієї опори, можна використовува-

ти скрізь. Але чому ж ми ніколи не бачили будівель, де в основі фундаменту 

лежить трикутник? Усе: площі, городи, дома, вулиці, меблі та інше, � в їх 

основі чотирикутні форми: паралелограми, прямокутники, квадрати, ромби 

та довільні чотирикутники.(Мабуть тому, що це більш надійно і раціональ-

но). А щоб знати чому так, тобто, які властивості чотирикутника вплива-

ють на це, для цього ми і будемо вивчати тему: �Чотирикутник�.   

Процес розкриття змісту поняття та створення уявлення про його 

об�єм починається із сприймання ним необхідної інформації, яку або дає 

учитель, або учень її отримує з підручника та інших посібників. Але далеко 

не всі учні навчилися подібній роботі. Можна рекомендувати, наприклад, 

таку форму: клас під час традиційного уроку розбивається на групи. Кожна 

група виконує завдання лабораторної роботи, вивчаючи, а потім обгово-

рюючи висновки, які отримуються в ході роботи. Представники кожної 
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групи розкривають та захищають перед класом отримані означення, влас-

тивості та ознаки. Така розповідь не являє собою якусь зв�язану лекцію, бо 

провокується питаннями і учителя, і учнів з інших груп. Записуються усі 

зроблені висновки, приклади й контрприклади. Кожен учень крім цього за-

писує коротко те, що він вважає необхідним запам�ятати з дискусії (отри-

муються перші навички конспектування). Така робота займає десь пару 

(два спарених уроки), бо темп виконання може бути не достатньо швид-

ким. Такою діяльністю ми активізуємо ситуацію перетворення. Учні в ході 

цієї діяльності вчаться користуватись евристичним прийомом �виведення 

наслідків�, наступним кроком, після якого є �підведення під поняття�. 

Пропонуємо питання, над якими працюватиме кожна група: 

1. Які геометричні поняття були використані для означення трикутника? 

2. Побудуйте правильно довільний ∆ АСD. Поясніть, що означає правильно. 

3. Скільки точок зараз необхідно додати,  щоб отримати чотирикутник? 

4. Чи може ця точка лежати з якимись двома іншими на одній прямій? Об-

ґрунтуйте свою відповідь. 

5.  Спробуйте сформулювати тепер означення чотирикутника. За 

аналогією з трикутником дайте назву точкам, про які йшла мова та відрі-

зкам, що їх з�єднують. 

6. Проведіть через вершини трикутника (скажімо через А і C) прямі, 

паралельні відповідно сторонам AC і CD. Назвіть отриманий чотирикут-

ник ABCD. ABCD � паралелограм. 

7. Проаналізуйте та порівняйте такі визначення: 

Паралелограм � це фігура, яка складається з чотирьох точок, кожні 

три з яких не лежать на одній прямій, сполучених між собою попарно па-

ралельними прямими. 
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Паралелограм � це чотирикутник, у якого кожна сторона паралельна 

протилежній стороні 

Аналогічні питання можна поставити, щоб визначити поняття прямо-

кутник, ромб, квадрат, а потім узагальнити їх, запропонувавши учням ін-

дивідуально чи по групах скласти таблицю із спільними властивостями ви-

вчених чотирикутників, вказавши на те, що їх відрізняє.  Активізуючи тим 

самим ситуацію пошуку, після перевірки,  обговорення та доповнення 

отримали таку таблицю як результат евристичної діяльності учнів(етап на-

вчання поняттю в простіших типових ситуаціях). 
Опуклі чотирикутники 

Паралелограм Трапеція Довільний чо-

тирикутник 

Паралелограм Ромб Квадрат Прямокутник   

Протилежні сторони попарно паралельні Дві протилежні 

сторони парале-

льні 

 

Діагоналі перетинаючись, діляться точкою 

перетину навпіл 

  

Протилежні кути рівні   

 Кути по 90°   

 Усі сторони рівні    

  Діагоналі рівні, є діамет-

рами описаного кола 

  

 Діагоналі перпе-

ндикулярні, 

ділять кути попо-

лам 

   

Сума внутрішніх кутів, які прилежать до бічної сторони � 180°  

Чотири вершини, чотири сторони, дві діагоналі, сума усіх кутів -360° 

 



 63

Дослідження показують, що від методів та прийомів навчання, які ви-

користовує учитель, значною мірою залежить продуктивність евристичної 

діяльності учнів при розв�язуванні задач з метою підведення під поняття.  

Ми поділяємо точку зору, що для залучення учнів до продуктивної ев-

ристичної діяльності, при розв�язуванні задач (етап включення поняття в 

систему змістових зв�язків з іншим теоретичним матеріалом) методом до-

даткових побудов, необхідний дослідницький метод навчання, де учні під 

керівництвом учителя аналізували б ряд прийомів �розвитку задачі�: пере-

творення задачі; конструювання задачі, аналогічної даній, але більш склад-

ної; узагальнення задачі; конкретизація задачі і конструювання задачі, зво-

ротної даній під час розв�язування задач на побудову, обчислення, дове-

дення. Евристичні прийоми �розвивай задачу�, �моделюй умову� застосо-

вуються під час розв�язання і  допомагають учителю актуалізувати ситуа-

цію інтеграції. Розглянемо ряд задач, в яких використовуються метод до-

будови до паралелограма з застосуванням його властивостей. 

Задача №1 (на побудову). Побудувати трапецію за основами а і b 

(а>b) та бічними сторонами с і d. 
Під час аналізу побудови помічаємо, що коли 

провести СК //АВ, отримаємо паралелограм 

АВСК, використання  властивостей якого допо-

може переформулювати умову: побудувати три-

кутник  за       трьома сторонами  КС= с, CD= d. 

KD=a-b. 
 

Задача №2 (на обчислення). Дві сторони трикутника 15 см і 25 см, а 

медіана, яку привели до третьої сторони, � 16 см. Знайти довжину тре-

тьої сторони трикутника. 
Якщо модифікувати умову так, що нам задан пара-

лелограм із сторонами с і b та діагональ d=2m, то 

можна скористатись формулою: 

 )(2 222
2

2
1 bcdd +=+ .  
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Задача №3 (на доведення). Доведіть, що медіани трикутника перетина-

ються в одній точці, яка ділить кожну медіану у відношенні 2:1, починаю-

чи від вершини трикутника. 

 
Сконструюємо задачу обернену 

 до заданої: припустимо це відношення  

виконується. Після додаткових побу-

дов, доведіть, що MNKL �  

паралелограм( доведіть, що PMNC- 

паралелограм).  
          

І спосіб                                 ІІ спосіб

 
Таким чином, у процесі формування понять з геометрії запропонована 

методика надає учневі можливість осмисленого формування прийомів еврис-
тичної діяльності та узгодженого з учителем вибору основних компонентів 
свого навчання; виходу учня за рамки звичайного навчального матеріалу і 
перехід до метапредметного  рівня навчання; випередження навчальних стан-
дартів та загальновизнаних досягнень в області геометрії; осмислення спосо-
бів діяльності, знаходження її суттєвих особливостей, тобто рефлексії. 
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