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ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

О.М. Коломієць, 
Черкаський національний університет, 

м. Черкаси, УКРАЇНА  
 

Розглядаються цілі дистанційного курсу з аналітичної геометрії. Визначаються вимоги 
щодо його побудови  та організації. 

 
 

Важливою та нагальною проблемою 
сьогодення, яку досліджують вчені є 
розробка дистанційної освіти. Питання 
змісту та організації дистанційного навчан-
ня висвітлені в роботах О.Андрєєва, 
Г.Андріанова, П.Дмитренка, І.Кульчинсь-
кого, В.Кухаренко, В.Олійника, Ю.Па-
січника, Є.Полата, С.Сазонова, О. Собаєвої, 
О.Третьяка, А.Хуторського та ін.  

Під дистанційною освітою розуміють 
специфічну організацію навчально-вихов-
ного процесу, основою якої є застосування 
у навчанні дистанційних, інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. 

У Концепції розвитку дистанцій-
ної освіти [4] визначені завдання систе-
ми дистанційної освіти, серед яких: 
організація та розвиток дистанційної 
освіти за напрямками підготовки: 
гуманітарної, економічної, юридичної, 
природничої, інженерної, військової, 
аграрної тощо; розроблення та 
апробація засобів навчально-методич-
ного забезпечення дистанційної освіти; 
методичне та дидактичне забезпечення 
дистанційної освіти у різних ланках 
освіти (середньої, довузівської, профе-
сійно-технічної, вищої, післядиплом-
ної); використання технологій дистан-
ційного навчання для перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів; впро-
вадження технологій дистанційного 
навчання на всіх рівнях як повної осві-
ти, так і навчання за окремими курсами 
або блоками курсів; застосування дис-
танційних технологій не тільки в 
дистанційній освіті, а й в усіх формах 
навчання: очній, заочній, екстернаті. 

Відкритими залишаються питання 
щодо змісту, методів, форм і засобів органі-
зації дистанційного навчання математичних 

дисциплін, зокрема, аналітичної геометрії.  
Метою даної роботи є досліджен-

ня питань відбору змісту для дистанцій-
ного навчання аналітичної геометрії. 

У традиційному навчанні аналітичної 
геометрії мета навчально-пізнавальної 
діяльності задається ззовні за допомогою 
змісту навчання. Студент приймає її як 
зовні необхідну (змушену) або внутрішньо 
необхідну (особистісно значущу). У проце-
сі усвідомлення мети вивчення певного 
математичного змісту у студентів 
формуються мотиви діяльності: мотиви 
обов�язку � мета приймається вимушено, 
мотиви особистого успіху � мета прий-
мається як внутрішньо необхідна, однак 
продукт навчання розглядається як 
необхідний засіб для задоволення потреб, 
пов�язаних швидше із самоствердженням, 
аніж із самопізнанням; пізнавальні мотиви 
� мета навчання є особистісно значущою 
для студента, у нього виникає потреба 
зберегти знання для активного викорис-
тання в майбутньому [6]. Мета навчання, 
що поставлена перед студентом, набуде 
для нього особистісно значущий смисл, 
якщо вона відповідатиме мотивам 
діяльності студента. 

Однією з причин виникнення дис-
танційного навчання стала потреба в 
неперервному навчанні людини, �нав-
чанні впродовж життя�. Студенти дис-
танційного навчання переважно є і 
будуть професійно визначені, тому важ-
ливим є виділення професійних мотивів. 
Динаміка пізнавальних та професійних 
мотивів відображає процес послідовних 
трансформацій предмета вивчення в 
засіб регуляції професійної діяльності, в 
свою чергу, в ході її здійснення виникає 
необхідність у нових знаннях, що  
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зумовлює зміну предмета діяльності [1]. 
Студент, який навчається за дистан-
ційними навчальними технологіями, 
вибирає вивчення того чи іншого курсу 
вмотивовано, усвідомлено, з огляду на 
потреби у теперішній (або майбутній) 
професійній діяльності; цілі навчально-
пізнавальної діяльності студентів дис-
танційного навчання задаються як 
ззовні, так і самим студентом.  

Вважаємо, що для відбору мате-
ріалу курсу аналітичної геометрії необ-
хідно враховувати: рівень сформова-
ності пізнавальної мотивації студентів, 
рівень сформованості у них професійної 
мотивації, мету, з якою студент вивчає 
курс аналітичної геометрії. 

Зокрема, метою дистанційного вив-
чення аналітичної геометрії може бути: 

− отримання вищої освіти, коли 
курс аналітичної геометрії є обов�яз-
ковою навчальною дисципліною;  

− отримання другої вищої освіти. 
При цьому можливі дві ситуації: а) 
перша освіта передбачала вивчення 
елементів аналітичної геометрії 
(наприклад, у межах курсу вищої 
математики); б) під час отримання 
першої освіти елементи аналітичної 
геометрії не вивчалися взагалі; 

− опанування прикладних аспектів 
курсу аналітичної геометрії (наприклад, 
застосувань у фізиці, технічних 
дисциплінах); 

− підвищення кваліфікації вчителів 
шкіл, ліцеїв, а також викладачів 
коледжів, професійних училищ; 

− з метою поглиблення і розши-
рення знань учнів загальноосвітніх та 
спеціалізованих навчальних закладів. 

Теоретичний матеріал курсу аналі-
тичної геометрії у дистанційному нав-
чанні доцільно розглядати на трьох 
рівнях: спрощеному, обов�язковому та 
поглибленому. Перший рівень передба-
чає вивчення елементів аналітичної 
геометрії, він розрахований на учнів 
шкіл, ліцеїв. Другий рівень � це рівень, 
що відповідає обов�язковому рівню 
вивчення аналітичної геометрії на 
математичних факультетах, відповідні 
знання та вміння мають засвоїти усі 

студенти, а також учні ліцеїв за бажан-
ням. Поглиблений рівень розрахований 
на зацікавлених студентів, а також 
вчителів та викладачів ВНЗ. У такий 
спосіб може реалізовуватися принцип 
динамічності дистанційного навчання. 
Згідно з цим принципом має  забезпечу-
ватися вільний вибір студентом рівня 
засвоєння курсу, можливість переходу 
від одного рівня до іншого. 

Можна виділити наступні вимоги 
щодо відбору та подання теоретичного 
матеріалу курсу аналітичної геометрії: 
диференціація змісту; модульність; 
діалогова форма пояснення; надлишок 
інформації, необхідної для виконання 
завдань студентом; опосередковане 
керування роботою через текст (у 
ньому мають бути наголоси на основ-
них положеннях теорії, її структурних 
зв�язках, формулювання правил тощо); 
використання наочності; виважена 
організація діяльності зі знаково-
символьними засобами; висвітлення 
міжпредметних зв�язків; використання 
історичних відомостей щодо змісту 
тощо. На нашу думку, кожен наступний 
рівень розкриття змісту курсу повинен 
мати вищий рівень наукової строгості, 
абстрактності, проблемності. 

Наприклад, для модуля курсу 
аналітичної геометрії «Поверхні друго-
го порядку» пропонуємо такий рівневий 
розподіл теоретичних питань.  

І рівень 
1.1. Сфера, рівняння сфери в Де-

картовій прямокутній системі кординат. 
1.2. Еліпсоїд, гіперболоїди, пара-

болоїди, їх канонічні рівняння в Декар-
товій прямокутній системі координат. 

1.3. Круговий циліндр, його кано-
нічне рівняння в Декартовій прямо-
кутній системі координат. 

1.4. Круговий конус, його кано-
нічне рівняння в Декартовій прямо-
кутній системі координат. 

1.5. Перерізи поверхонь корди-
натними площинами.  

1.6. Конічні перерізи. 
1.7. Поверхні, що містять прямо-

лінійні твірні. 
1.8. Аналітичне задання півпросторів, 

що обмежені поверхнями другого порядку. 
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ІІ рівень 
2.1. Поверхні обертання. 
2.2. Циліндри та конічні поверхні 

другого порядку, їх рівняння в де-
картовій прямокутній системі кординат. 

2.3. Еліпсоїд, гіперболоїди, еліп-
тичний параболоїд обертання (як по-
верхні утворені обертанням еліпса, 
гіперболи, параболи відповідно навколо 
своєї осі). Їх властивості. 

2.4. Метод перерізів вивчення 
форми поверхні. 

2.5. Типи поверхонь другого 
порядку, що задані в Декартовій прямо-
кутній системі координат. 

2.6. Параметричні рівняння по-
верхонь другого порядку. 

2.7. Прямолінійні твірні поверхонь 
другого порядку, їх властивості, рівняння. 

2.8. Аналітичне задання півпросторів, 
що обмежені поверхнями другого порядку. 

2.9. Загальне рівняння поверхні 
другого порядку в Декартовій прямо-
кутній системі координат. 

2.10. Інваріанти поверхонь другого 
порядку. Визначення типу поверхні дру-
гого порядку за її інваріантами. 

ІІІ рівень 
3.1. Питання, що включені в 

перелік питань другого рівня (2.1� 2.10). 
3.2. Діаметральні площини та 

діаметральні прямі поверхонь. Їх види, 
властивості. 

3.3. Центр поверхні, його властивості. 
3.4. Дотична площина до повер-

хні другого порядку, її рівняння. 
3.5. Зведення загального рівняння 

поверхні другого порядку до каноніч-
ного вигляду, побудова цієї поверхні.  

3.6. Рівняння поверхонь другого 
порядку в сферичних (циліндричних) 
координатах. 

3.7. Квадратичні форми та їх 
застосування до класифікації поверхонь 
другого порядку. 

3.8. Класифікація поверхонь другого 
порядку в афінній системі координат. 

Доцільно до кожного рівня опану-
вання модуля вказати: перелік понять та 
фактів даного модуля, що має знати 
студент після його вивчення; вміння, у 
тому числі перелік теорем, які студент 
повинен вміти доводити; завдання до 

теоретичного матеріалу. На нашу думку, 
система завдань до теоретичного мате-
ріалу має допомогти студентам поглибити 
та розширити знання з даного модуля, 
розкривати зв�язки з вивченими модулями 
та прогнозувати питання, які будуть вив-
чатися, має бути диференційованою, 
професійно-спрямованою. До таких зав-
дань доцільно включати: завдання, що 
спрямовані на уточнення змісту (сформу-
люйте означення поняття, теорему; 
придумайте контрприклад до даного 
означення; за рівняннями побудувати 
відповідні їм геометричні образи; складіть 
схему доведення теореми тощо), завдання 
� спрямовуючі пізнавальну діяльність 
студента; завдання на систематизацію та 
узагальнення знань (відшукайте в дове-
денні яких теорем, фактів вказаного моду-
ля використовується дане поняття (теоре-
ма), встановіть взаємозв�язки між поняття-
ми та судженнями змістового модуля, між 
модулями; класифікуйте поняття; виділіть 
прийоми та ідеї доведення теорем).  

Приклад. Модуль «Поверхні 
другого порядку». І рівень.  

Питання 1.1: «Сфера, рівняння 
сфери в Декартовій прямокутній систе-
мі координат». 

Студент має знати: означення 
сфери, рівняння сфери в Декартовій 
прямокутній системі координат. Студент 
має вміти: виводити рівняння сфери, що 
задана координатами її центру та радіусом; 
записувати рівняння сфери; знаходити 
координати точки, що належить сфері, 
перевіряти належність точки сфері; 
зображати сферу за її рівнянням; 
записувати рівняння сфери, що зображена 
в системі координат тощо. Завдання: 
складіть опорний конспект з теми, запишіть 
схему знаходження рівняння сфери, якщо 
відомі координати чотирьох точок, що їй 
належать; дослідіть, при яких значеннях 
параметра а, рівняння )( 2222 zyazx +=+  
задає сферу; як записати рівняння сфери, яка 
містить задане коло й проходить через задану 
точку; за яких значень параметра а, площина 

azyx =++  дотикається до сфери, що задана 
рівнянням 2222 Rzyx =++ ; відшукайте в 
підручнику з аналітичної геометрії означення 
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поверхні обертання, складіть алгоритм 
знаходження рівняння поверхні обертання; 
отримайте рівняння сфери, як рівняння 
поверхні, що отримана обертанням півкола 
навколо свого діаметра.  

Врахувати пізнавальні відмінності 
студентів, їх професійну спрямованість, 
рівень базової підготовки та досвід 
розв�язування геометричних задач 
можна також за рахунок спеціальним 
чином дібраних запитань і задач до 
теми, добором літератури для опрацю-
вання. Як наслідок, система задач та 
завдань до певного модуля для кожного 
студента може бути підібрана індиві-
дуально із певного банку задач. 
Обов�язковою вимогою до такої 
системи є охоплення всього матеріалу 
модуля та наявність задач різних рівнів 
складності. Банк задач має включати: 
опорні та базові задачі різних рівнів 
складності, задачі на їх застосування, 
задачі на відпрацювання навичок та 
вмінь, візуальні задачі, прикладні зада-
чі, практичні задачі, історичні задачі, 
дослідницькі задачі, задачі на побудову, 
задачі, що пропонуються розв�язати з 
допомогою спеціальних комп�ютерних 
програм тощо. На нашу думку, важли-
вими є задачі, що розкривають зв�язки 
між іншими математичними дисциплі-
нами, серед них можна виділити такі.  

! Задачі, в яких використо-
вуються поняття й факти інших мате-
матичних дисциплін або демонструють 
їх застосовність. 

Зведення загального рівняння 
поверхні до канонічного вигляду потре-
бує вміння обчислювати детермінант, 
знання властивостей матриць, знаходи-
ти власні вектори матриці, є прикладом 
застосування методу алгоритму Лагран-
жа зведення квадратичної функції до 
канонічного вигляду тощо. 

! Задачі, схема розв�язування яких 
використовується в задачах інших 
математичних дисциплін.  

Побудова поверхонь другого поряд-

ку, знаходження їх проекцій на 
координатні площини застосовується в 
задачах математичного аналізу на обчис-
лення потрійних інтегралів, поверхневих 
інтегралів. Параметричне рівняння сфери 
використовується в різних задачах 
диференціальної геометрії тощо. 

! Задачі, які є опорними при вивченні 
інших модулів курсу аналітичної геометрії. 

Задача на обчислення довжини 
векторного добутку векторів застосо-
вується під час виведення формули 
відстані від точки до прямої у просторі, 
рівняння прямої на площині застосо-
вується при складанні рівнянь дотичних, 
діаметрів ліній другого порядку тощо.  

Наведемо окремі задачі, що можуть 
бути запропоновані для розв�язування 
студентам, які дистанційно опановують 
курс аналітичної геометрії на І рівні 
(дивись таблицю 1). 

Рівень самостійності, сформова-
ності гностичних вмінь можна підвищу-
вати вдало підібраними рекомендаціями 
до самостійного опрацювання модуля 
студентом.  

В організації вивчення курсу 
аналітичної геометрії доцільно вико-
ристовувати наступні блоки відомостей: 

•  мотиваційний (найближчі цілі 
вивчення курсу, особливості та завдан-
ня курсу аналітичної геометрії, місце і 
роль аналітичної геометрії серед інших 
математичних дисциплін); 

•  інформаційний (теоретичний 
матеріал); 

•  практичний (запитання і зав-
дання до теоретичного матеріалу, 
приклади розв�язування задач, набір 
задач для самостійного розв�язування, 
прикладні та практичні задачі, дослід-
ницькі задачі, завдання до задач, розпо-
діл задач за практичними заняттями); 

• контролюючий (тести для само-
перевірки, індивідуальні завдання); 

•  довідковий (словник термінів, 
список літератури тощо. 
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Таблиця 1 
Вид задач Приклад 

Опорна задача 
(алгоритмічна задача) 

Запишіть рівняння сфери радіуса 4, якщо відомі координати 
її центра (1;1;2) 

Задача на застосування 
опорної задачі 

(напівалгоритмічна 
задача) 

Сфери задані рівняннями: 2 2 2 9x y z+ + = , 
2 2 2( 12) 9x y z− + + =  Запишіть рівняння сфери, центр 

якої лежить на вісі абсцис, і яка дотикається двох заданих 
сфер. 

Задача на застосування 
опорної задачі 

 (евристична задача) 

Нехай сфера описана навколо куба. Доведіть, що сума 
квадратів відстаней від будь-якої точки сфери до всіх 
вершин куба не залежить від вибору точки  

Задача на дослідження 
Дослідіть скільки розв�язків має система рівнянь в 
залежності від а: 2 2 2 ,

3 2 0

x y z a

x z y

 + + =


+ + − =

 

Задача на побудову 
Побудуйте сферу в декартовій прямокутній системі 
координат, якщо відоме її рівнянням:  

2 2 22 6x x y z z+ + + =  

Історична задача 
Задача Аполонія. 
Відшукайте геометричне місце точок простору, відношення 
відстаней від яких до двох фіксованих 
точок є величина стала. 

Не менш важливим в організації 
дистанційного навчання є надання 
диференційованої допомоги студенту. Це 
можливо реалізувати, якщо варіювати 
детальність викладення теоретичного 
матеріалу, рівень його наукової строгості, 
проблемності, узагальнення матеріалу. 
Виважено здійснення диференційованого 
дистанційного вивчення аналітичної 
геометрії для студентів, що розпочи-
нають таке навчання, необхідно провести 
анкетування, з метою встановити: які цілі 
студент переслідує, вивчаючи курс, домі-
нуючі мотиви його навчальної діяльності, 
рівень базових знань з математики та 
елементів аналітичної геометрії, наявного 
досвіду розв�язування задач з курсу 
аналітичної геометрії, рівень самостій-
ності студента, рівень його гностичних 
умінь, стиль навчально-пізнавальної 
діяльності, рівень тривожності. Такі відо-
мості дозволять дидактично виважено 
створювати індивідуальні освітні маршру-

ти. Саме у цьому напрямі можливе й не-
обхідне проведення подальших досліджень. 
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