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Шанована моя учителька.  

Щастя, здоров’я, добра, злагоди Вам. 
 Щоб мрії всі у Вас збувались.  

Щоб щастя поруч з Вами йшло.  
Щоб учні радо посміхались.  
І ті хто знає Вас пишались.  

Нових учнів Вам. 
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Розглядаються прийоми мотивації вивчення тригонометрії у закладах економічного профілю. 

 
 

При вивченні тригонометрії у вищих 
навчальних закладах економічного профі-
лю І-ІІ рівнів акредитації виникають певні 
труднощі. В основному вони пов’язані із 
недостатньою кількістю годин, яка відво-
диться на її вивчення, але не тільки. 

Володіння цим матеріалом студентам 
визначених навчальних закладів необхідне, 
оскільки значна кількість економічних 
процесів може бути описана тригономет-
ричними функціями. 

В статті звернуто увагу на елементи 
методики навчання даної теми, її структура 
відповідає нижче сформульованим пунктам: 

Мотивація вивчення тригонометрії. 
Радіанна система вимірювання кутів і дуг. 
Найпростіші тригонометричні рівняння. 
Повторення тригонометричного мате-

ріалу при подальшому вивченні математики. 
Можливість встановлення міжпредмет-

них зв’язків. 
Нижче спираючись на опрацьовану 

методичну літературу та особистий досвід, 
розкрито кожен із них. 
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Мотивація вивчення тригонометрії. В 
існуючих підручниках для закладів визна-
чених нашою тематикою при вивченні три-
гонометрії мотивація відсутня. Можливість 
її здійснити і зацікавити учнів матеріалом є. 
Показати можливість задання процесів, які 
періодично повторюються, періодичними 
функціями один із способів встановити 
взаємозв’язок реалій життя та тригоно-
метрії.  

Навести приклади тут можна, зокрема, 
залежність кількості проданого (чи 
спожитого) товару від пори року, або 
навіть дати та ін. 

Відсутність у навчальних програмах 
комплексних чисел, унеможливлює розв’я-
зання рівнянь третього та четвертого степе-
нів в загальному вигляді до яких зводиться 
значна кількість практичних задач.  

Введення комплексних чисел є ще 
одним із можливих мотиваційних моментів 
при вивченні тригонометрії. 

Радіанна система вимірювання кутів і дуг. 
На перший погляд проблеми не існує. 

Поняття радіанної міри кута вводиться ще в 
дев’ятому класі в курсі геометрії, як 
відношення довжини відповідної дуги до 
радіуса кола, фіксується рівність 180 π=  і 
т.д.  

Проте учням не зовсім зрозуміла мета 
зміни міри вимірювання кутів (градус на 
радіан). Якщо не вказати на її явні переваги, 
використання радіан спочатку стає суто 
формальним і на першому етапі вивчення 
тригонометрії з’являється незрозумілість. 
Однією з таких переваг є чітке розуміння 
студентами тривіального знаходження наб-
лижених значень синуса і тангенса деяких 
гострих кутів.  

Доцільно звернути увагу учнів на те, що 
якщо центральний кут буде виражатись 
частиною дуги відповідного йому кола, то 
значення таких тригонометричних функцій 
як синус і тангенс цього кута будуть 
наближено дорівнювати значенню самого 
кута вираженого в радіанах, причому чим 
менший кут тим точніше значення цих 
тригонометричних функцій (рис 1). 

 
Рис. 1 

Пояснення цього матеріалу можна 
здійснити наступним чином.  

Оскільки синус кута α  це ордината 
точки кінця рухомого радіуса тригоно-
метричного кола повернутого на кут α  
(див.рис 1), тобто відрізок BC , а кут α  
виражений в радіанах чисельно дорівнює 
довжині дуги BA  тригонометричного 
кола, то при малих кутах α  [ ] [ ]BC BA≈ , 
числове значення синуса трохи менше 
величини дуги BA , при зменшенні кута 
α  значення синуса наближено дорівнюва-
тиме значенню величини самого кута α  
вираженої в радіанах. 

Аналогічні міркування мають місце і 
для тангенса кута α . Тангенсом кута α  
називається відношення ординати до 
абсциси точки кінця рухомого радіуса 
тригонометричного кола повернутого на 
кут α , тобто відштовхнувшись від 
координат точки B  і розглянувши 
прямокутний трикутник BCO , маємо 

[ ]
[ ]
BCy

x OC
= . Раніше була доведена теорема 

про те, що значення синуса, косинуса, 
тангенса і котангенса залежать лише від 
величини кута дає нам можливість зробити 
висновок, що  

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
1

BC NA NAy NA tg
x OC OA

α= = = = =  

З рисунка 1 бачимо, що [ ]NA  трохи 
більший за величину дуги BA  і при змен-
шенні кута α  наближено дорівнюватиме 
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значенню величини самого кута α  
вираженої в радіанах.  

Значення кута α  виражене в радіанах 
немовби затиснуте між значеннями синуса 
і тангента цього кута, тобто sin tgα α α< < . 
Використовувати дане співвідношення 
доцільно при обрахунках, які не вимагають 
великої точності вже для 15α < . 

При поясненні матеріалу вчителем біля 
дошки доцільно максимізувати викорис-
тання символіки, це сприяє цілісному 
сприйманню великих блоків інформації, і 
навпаки, якщо матеріал „йде під запис”, 
символіку вживати бажано лише там де це 
доцільно, по можливості письмово комен-
тувати символьні записи. У записах можли-
ве вживання слів „трохи менше”, „трохи 
більше” та ін. як це було зроблено у тексті 
вище, це робить конспект читабельним. 

Найпростіші тригонометричні рівняння. 
Один із найкращих методичних 

підходів щодо розв’язування тригономет-
ричних рівнянь описаний в підручнику [4, 
ст.344-348] і реалізований у шкільному 
підручнику [2], але за обмеженістю кіль-
кості годин, яка відводиться на вивчення 
тригонометрії в закладах економічного 
профілю доводиться використовувати під-
ходи, які реалізовані в шкільних підруч-
никах [1], [3]. Підвищити рівень мотивації 
при вивченні тригонометричних рівнянь 
допомагають текстові задачі практичного 
змісту. Розглянемо декілька задач. 

Задача 1. Кількість продаж деякого 
товару в залежності від часу (дати року – 
x ), задається функцією  

( ) 8sin 2,5
2

xf x + = + 
 

 

визначити дати у які кількість проданого 
товару дорівнюватиме 1,74 умовних одиниці. 

Задача 2. Протягом року менеджером в 
результаті спостережень було побудовано 
графік споживання деякого товару відпо-
відно до дати. Графік виявився періодиним, 
фрагмент його зображено нижче на рис 2 
(ціна однієї поділки по осі Ox  1 місяць, ці-
на поділки по осі Oy  умовна одиниця спо-
житого товару). На основі цих даних побу-
дувати математичну модель процесу описа-
ного менеджером. Спрогнозувати у які 
моменти часу кількість проданого товару 
дорівнюватиме 2 умовних одиниці. Інтер-
претувати отримані результати. 

 
Рис. 2 

В задачі 2 ми маємо справу з дискрет-
ним процесом, але модель цього процесу 
можна розглядати як неперервну функцію 
графік якої є гладкою кривою.  

Ці задачі та їм подібні приводять до 
розв’язання тригонометричних рівнянь. 
Фабули цих задач створюють непогану 
мотивацію вивчення тригонометрії в закла-
дах економічного профілю. 

Повторення тригонометричного мате-
ріалу при вивченні математики. 

На даний час повторення тригоно-
метричного матеріалу відбувається шляхом 
його використання при вивченні тем курсу 
алгебри і початків математичного аналізу: 
„Похідна та її застосування”, „Первісна та 
інтеграл”, а також у курсі стереометрії. У 
закладах економічного профілю щодо 
цього є своя специфіка, тут доцільне засто-
сування тригонометрії на задачах з прак-
тичним змістом. Наведемо декілька прик-
ладів, які ілюструють це в курсі алгебри і 
початків математичного аналізу. 

Задача 3 (до теми „Похідна та її засто-
сування”). Модель деякого економічного 
процесу описується функцією  

( ) sin 2f x x= + , 
де x – час, ( )f x – об’єми виробництва дея-
кої сільськогосподарської продукції. Виз-
начити загруженість виробничих потуж-
ностей у деякий момент часу. 

Задача 4. (до теми „Первісна та інтег-
рал”). Знайти об’єм тіла утвореного обер-
танням частини графіка функції 

( ) 2sin 3f x x= + , на проміжку [ ]0,2π . 
Можливість встановлення міжпредмет-

них зв’язків математики з іншими навчаль-
ними дисциплінами в закладах економіч-
ного профілю є: математика – економіка, 
математика – фізика, математика – інфор-
матика та ін. Мною досліджувалась можли-
вість встановлення міжпредметних зв’язків 
між математикою та інформатикою. Цей 
зв’язок можна здійснити з однієї сторони 
на основі тригонометричного матеріалу 
(оскільки це нас цікавить) з іншої, на основі 
програмування, тобто створення алгорит-
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мів (програм) вирішення конкретних задач. 
При розв’язанні задач шляхом написання 
алгоритмів їх розв’язання виконується 
одночасно декілька функцій. По-перше 
учень розв’язуючи їх має нагоду ще раз 
повторити основні формули тригонометрії, 
по-друге, він розв’язує задачу в загальному 
вигляді, тобто фактично задачу з парамет-
ром, що вимагає від нього перегляду всіх 
можливих варіантів значень цього парамет-
ра, як відомо, аналогічні задачі сприяють 
розвитку творчого мислення. В якості нав-
чальної мови програмування можна вико-
ристовувати не лише учбову алгоритмічну 
мову (УАМ), а й інші. 

Наведемо приклад, який ілюструє 
даний підхід. 

Задача 5. Написати алгоритм розв’язу-
вання рівняння ( )a tg x b c⋅ + =  на 
проміжку [ ],k l .  

Розв’язання. 
program tan_x; 
var 
     a,b,c,x,i,j : real; 
     k,lic: integer; 
     tab: array [1..100] of real; 
begin 
k:=0; 
x:=0; 
lic:=1; 
write('Введіть а = '); 
readln(a); 
write('Введіть b = '); 
readln(b); 
write('Введіть c = '); 
readln(c); 
write('Введіть початок проміжку = '); 
readln(i); 
write('Введіть кінець проміжку = '); 
readln(j); 
for k:=-100 to 100 do 
  begin 
  x := (arctan(c/a))*(180/pi)+180*k-b; 

  if (x>=i)and(x<=j) 
     then 
     begin 
     tab[lic]:=x; 
     lic:=lic+1; 
     end; 
  end; 
  if lic=1 
     then writeln('Рівняння на вказаному 

проміжку коренів немає') 
     else 
     begin 
     writeln('Кути на вказаному 

проміжку: '); 
     for k:=1 to lic-1 do 
          begin 
          writeln(tab[k]:3:3); 
          end; 
     end; 
readln; 
end. 
Подібних задач можна підібрати 

достатню кількість, причому їх розв’язки 
це алгоритми розв’язувань важливих задач 
математики, зокрема тригонометрії. 
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