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У статті йдеться про застосування граничного перетворення на геометричні фігури. Ці 
дослідження допоможуть учням сформувати пізнавальний інтерес до геометрії, розвити 
продуктивне мислення і просторову уяву, розширити уявлення про міжпредметні зв'язки. 

 
 

Ще з самих витоків математики 
людина завжди прагнула до вивчення 
явищ в їх крайніх граничних станах. 

Ми знаємо, як відбувається 
граничний перехід в алгебрі і в фізиці. 
А як же відбувається граничний перехід 
в геометрії? Багато фігур схожі між 
собою, деякі мають однакові власти-
вості. А чи не пов’язано це з граничним 
переходом? Як переходить одна фігура 
в іншу при зміні певного елемента 
вихідної фігури? Цим питанням і 
присвячена дана стаття. 

Граничне перетворення матема-
тичного об’єкта приводить до виник-
нення у нього системи властивостей, які 
збігаються з системою властивостей 
якого-небудь іншого математичного 
об’єкта, зокрема, початкового. Тому 
таке перетворення можна вважати 
окремим видом аналогії. 

Ряд вітчизняних та зарубіжних вчених 
(Д. Пойа, Ю.М. Колягін, А.А.Столяр, Л.М. 
Фрідман, Г.Д.Балк, А.І.Жохов, та ін.) в своїх 
працях звертались до розгляду питання про 
аналогії. Ними отриманий ряд важливих 
результатів. Однак аналіз науково-
методичної літератури показує, що поняття 
граничних перетворень геометричних фігур 
майже не досліджувалось. 

Оскільки в курсі геометрії ми 
розглядаємо геометричні фігури, їх 
властивості та співвідношення, тому 
необхідно показати, що ми розуміємо 
під граничним перетворенням геомет-
ричних фігур. 

Ми вважаємо, що виникнення 
задач, умови яких припускають зміни 
елементів розглядуваної фігури, 
примушує аналізувати результат при 
різних станах вихідного об’єкта, а це 
позитивно впливає на розвиток продук-
тивного і логічного мислення. 

Практика показує, що дати строге 
означення граничним перетворенням 
геометричних фігур, не є можливим [1, 
2, 3, 4] . Це пов’язано з тим, що, в 
залежності від умови задачі, в 
результаті перетворень ми можемо 
отримати різні об’єкти, а відповідно, і 
різні відповіді. Розглянемо це на таких 
прикладах. 

Задача 1. Дано трапецію ABCD 
(рис.1а). Яка буде отримуватися геомет-
рична фігура, якщо довжина основи ВС 
трапеції ABCD прямує до нуля, а відста-
ні між точками A, В і D не змінюються? 

Розв’язання. Граничне перетворен-
ня, яке описане в умові задачі, 
припускає зміну трапеції наступним 
чином: точки А, В і D не змінюють сво-
го положення, точка С рухається по 
прямій ВС до точки В. У результаті 
отримуємо трикутник DBA ′′′  (рис. 1б). 

 
Рис.1 
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Організовуючи навчальну діяль-
ність при розв’язуванні перших задач 
вказаного типу, ми реалізуємо синте-
тичний метод пошуку відповіді на 
запитання задачі. При цьому доцільно 
використовувати метод евристичної 
бесіди у формі діалогу, оскільки раніше 
учні (студенти) зустрічалися із задача-
ми, які передбачають динаміку в умові, 
а відповідно і в рисунку до них. При 
виконанні рисунка корисно пропонува-
ти структуровані приписи. 

Задача 2. Дано трапецію ABCD-
(рис.1а). Яка буде отримуватися геомет-
рична фігура, якщо точка В змінює своє 
положення (довжина однієї з основ 
трапеції прямує до нуля)? 

Ті, хто навчаються, шукають 
відповідь до даної задачі, порівнюючи її з 
раніш розв’язаною, що буде корисно для 
формування у них  вміння аналізувати 
умову задачі. На нашу думку, найбільш 
поширеними розв’язками будуть такі, 
коли або точка С  прямує до фіксованої 
точки В , або точка В прямує до фіксованої 
точки С, або точки В і С збігаються до 
деякої точки, яка лежить на відрізку ВС. 

Якщо інших варіантів не запропо-
новано, необхідно “підвести” учнів до 
знаходження таких варіантів. Цьому 
сприятиме система допоміжних запи-
тань, наприклад, таких: 

- Чи буде довжина відрізка ВС 
прямувати до нуля, якщо точки В і С 
прямують до деякої точки цього ж 
відрізка (рис. 2а)? 

- Чи буде довжина відрізка ВС 
прямувати до нуля , якщо точки В і С 
прямують до деякої точки прямої ВС 
( ADM∆  на рис.2б)? 

- Чи буде довжина відрізка ВС 
прямувати до нуля, якщо точки В і С 
прямують до деякої точки площини, яка 
не лежить на відрізка ВС 
(  на рис.2б)? ADKADN ∆∆ ,

- Чи не виникає суперечність з 
умовою задачі між тим розв’язком, який 
відповідає випадку, коли точки В і С 
збігаються деякою точкою відрізка AD 
(рис.2в )? 

- Що відбувається при даному 
граничному перетворенні зі стороною 
AD трапеції ABCD? 

 
Рис. 2 

 
Підводячи підсумок розгляду різних 

випадків, корисно запропонувати учням 
самостійно змінювати умову задачі так, 
щоб описане ними граничне перетворення 
приводило до єдиної відповіді. 

Як видно з наведених прикладів, 
при прямуванні точки В до точки С, або 
до деякої точки площини, ми 
отримували різні відповіді. І це показує, 
що результат перетворення залежить від 
тих умов, які розглядаються у форму-
люванні задачі. На даних прикладах ми 
намагались показати, що неможливо 
дати таке означення поняттю гранич-
ного перетворення геометричних фігур, 
спираючись на яке, можна було б 
однозначно вказувати той об’єкт, який 
повинен отримуватись внаслідок засто-
сування такого перетворення. 

Дамо наступне тлумачення гранич-
ного перетворення геометричної фігури. 

Під граничним перетворенням 
геометричної фігури , що перево-
дить її у фігуру 

Ф
Ф′ , будемо розуміти 

таке перетворення початкової фігури, 
при якому внаслідок заміни величин 
деяких елементів фігури  їх гранич-
ним значенням отримуємо фігуру 

Ф
Ф′ . 

Граничні значення визначаються з умо-
ви кожної конкретної задачі. Зробимо 
два зауваження. 

1. Ми дали загальне розуміння 
граничного перетворення геометричних 
фігур. Намагаючись уточнити його 
шляхом опису граничних перетворень 
конкретних геометричних фігур, ми 
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прийшли до висновку, що в даному 
випадку прийдеться дати означення 
граничних перетворень практично для 
кожної задачі. А це не є доцільним. 
Тому при розв’язуванні задач, пов’я-
заних з граничними перетвореннями, ми 
виділяємо типові випадки, які можуть 
виникнути під час аналізу та розв’я-
зуванні таких задач. 

2. Можна відмітити, що абсолютна 
більшість означень математичних по-
нять наведені в шкільному підручнику 
“логічно суцільно”. Однак за цією фор-
мою означення учень не бачить 
процедуру отримання поняття. Врахову-
ючи це, ми не давали строго означення 
поняттю граничного перетворення, а 
спиралися на його інтуїтивне розуміння. 
Це також пов’язано з тим, що: 

а) пропонована нами методика 
будується не на дедуктивній основі, а на 
конкретно-індуктивній, і такий підхід не 
потребує, в кінцевому рахунку, строгого 
означення поняття, яке вводили; 

б) граничне перетворення є не 
ціллю вивчення, а тим засобом, за 
допомогою якого ми навчаємо учнів; 

в) в умові задач описуються 
перетворення, здійснення яких приво-
дить до однозначного результату, якщо 
ж відсутність строгого означення гра-
ничного перетворення призводить до 
неоднозначної відповіді, то це компен-
сується тим, що проводиться аналіз 
умови задач, в ході якого відкриваються 
можливі результати граничних перет-
ворень. 

Наприклад, можна говорити про 
граничне перетворення між прямокут-
ним паралелепіпедом і прямокутником, 
якщо висоту (довжину або ширину) 
прямокутного паралелепіпеда спрямува-
ти до нуля. Тоді більшість елементів 
прямокутника можна розглядати як 
проекції їх стереометричних аналогів. 
Наприклад, діагональ прямокутника є 
проекцією діагоналі прямокутного 
паралелепіпеда; центр симетрії прямо-
кутника збігається з центом симетрії 
прямокутного паралелепіпеда і т.д. 

Методи розв’язування багатьох стерео-
метричних задач, що стосуються прямо-
кутного паралелепіпеда, дуже часто 
співпадають з методами розв’язування 
планіметричних задач, що стосуються 
прямокутника. Наприклад, визначивши 
умову, при якій в прямокутник можна 
вписати коло, встановлюємо, що схожа 
стереометрична задача розв’язується 
аналогічно. 

Взагалі можливі три випадки 
попарного розгляду стереометричних і 
планіметричних об’єктів, а саме: або два 
об’єкти – планіметричні, або обидва – 
стереометричні, або один відноситься 
до планіметрії, а другий до стереометрії. 
Відтак можна виділити різні види 
граничних перетворень. 

Граничний перехід між двома 
об’єктами назвемо внутрішнім, якщо 
обидва об’єкти є або планіметричними, 
або стереометричні. 

Якщо один з об’єктів є планімет-
ричним, а другий – стереометричним, то 
граничний перехід між ними назвемо 
зовнішнім. 

Таким чином, граничний перехід 
між прямокутником та прямокутним 
паралелепіпедом, вихідними властивос-
тями прямокутного паралелепіпеда та 
отриманими властивостями прямокут-
ника буде зовнішнім. А внутрішнім 
граничний перехід буде, наприклад, між 
середньою лінією трапеції та середньою 
лінією трикутника, тетраедром та 
тригранним кутом і т. д. 

Оскільки у шкільному курсі 
геометрії поняття граничного перетво-
рення відсутнє, то необхідні задачі, в 
ході виконання яких буде проходити 
ознайомлення учнів з цим видом 
перетворення. Виділяємо задачі, в яких 
розглядаються граничні перетворення 
геометричних фігур, зв’язаних з перет-
воренням довжин відрізків, площ фігур, 
об’ємів тіл, величин кутів. А також ми 
виділяємо такі типи задач, в яких:         
1) розглядаються граничні перетворення 
комбінації геометричних фігур;             
2) показується можливість застосування 
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однакових граничних перетворень до 
різних геометричних об’єктів;            
3) показується можливість застосування 
різних граничних перетворень до одних 
і тих же геометричних об’єктів;            
4) показується існування зв’язку між 
деякими граничними перетвореннями 
геометричних фігур і відповідними 
перетвореннями формул, які відносять-
ся до цих фігур. 

   

По-третє, „бачення” подумки фіг-
ур, що змінюються, або їх елементів 
позитивно відбивається на розвитку 
просторового мислення, формування 

якого є однією з найважливіших задач 
курсу геометрії.  

  

По-четверте, на нашу думку, 
граничні перетворення геометричних 
фігур, а також, пов’язані з ними 
перетворення формул сприяють роз-
витку інтересу до геометрії.  

По-п’яте, включення у процес 
вивчення геометрії задач, які припус-
кають використання граничних перет-
ворень, дозволяє: а) переносити методи 
розв’язування одних задач на інші; б) 
складати задачі, використовуючи вже 
відомі. 

У статті ми розглянули граничне 
перетворення геометричних фігур, що 
пов’язано з рядом причин.  

По-перше, людина завжди прагне 
до вивчення явищ в їх крайніх, 
граничних станах.  

Це в свою чергу забезпечує реалі-
зацію міжпредметних зв’язків в процесі 
вивчення не тільки геометрії але й 
шкільного курсу математики в цілому. 

По друге, граничне перетворення 
фігур вводить в геометрію динаміч-
ність. Як показує аналіз шкільних і 
вузівських підручників, більшість гео-
метричних задач припускає знаход-
ження невідомого в фігурах, які мають 
жорстку конструкцію, або доведення 
таких фактів, на які не впливає 
розташування елементів, описаних в 
умові задачі. Виникнення ж задач, 
умови яких припускають зміни розгля-
дуваної фігури, змушує аналізувати 
результат (слідкувати за відповіддю) 
при різних станах вихідного об’єкта, а 
це позитивно відбивається на розвитку 
продуктивного мислення школярів.  
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Summary. At this article we have studied the usage of the limit transformation of geometrical 
figures. This research will help the students to form the interest for the geometry, to develop 
productive thinking and space imagination to enlarge the understanding of links between subjects. 
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