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Вельмишановна Зінаїда Іванівна!  
    

Бажаю щастя Вам й достатку,  
Ясного неба і тепла  

В житті лиш злагоди й порядку,  
Щоб доля світлою була.  

В роботі - успіху й терпіння,  
У справах - вічного горіння,  

В сім’ї - уваги і добра. 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики, завідувач педагогічною 
практикою студентів Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка. 

Захистила кандидатську дисертацію у 2003 р. під керівництвом З.І.Слєпкань на тему: 
„Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні 
математики”. 
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Стаття присвячена організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів під 

час вивчення теми «Теорема Піфагора» (8 клас) в умовах упровадження рівневої диференціації 
і особово-орієнтованого навчання. 

 
 

Сучасне реформування шкільної мате-
матичної освіти ставить за мету переорієн-
тацію процесу навчання на особистість 
дитини, що у свою чергу породжує потребу 
у нових підходах до організації самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності школя-
рів при вивченні математики. 

У процесі підготовки самостійної робо-
ти учнів вчителеві необхідно попередньо 
чітко визначити той мінімум завдань і 
вправ, розв’язування яких передбачає такий 
комплекс знань, навичок і умінь учнів з кон-
кретної теми, що відповідає мінімальним 
вимогам до математичної підготовки шко-

лярів; згідно цього мінімуму скласти набір 
завдань, який слід віднести до обов’язкового 
рівня, та на основі їх підібрати вправи для 
підвищеного й поглибленого рівня. 

Складена система завдань для само-
стійної роботи учнів повинна відповідати 
таким вимогам: 

• зміст завдань повинен відповідати 
конкретним розвиваючим, навчальним та 
виховним цілям уроку та програмному 
матеріалу; 

• варіативність завдань має задовольня-
ти диференційованим програмовим вимогам; 
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• враховувати вікові та індивідуальні 
можливості учнів; 

• передбачати своєчасну допомогу 
тим учням, які її потребують (інструкції. 
Вказівки, малюнок тощо), враховуючи пое-
тапне просування від незнання до знання; 

• не порушувати наступність та пер-
спективність навчання; 

• реалізовувати прикладну спрямова-
ність навчання; серед вправ мають бути за-
дачі прикладного змісту, які не включають 
термінів, незрозумілих учням або таких, що 
вимагають громіздких пояснень вчителя 
під час методичних вказівок. 

Розглянемо зміст диференційованих 
вправ для формування навичок і умінь з 
теми “Теорема Піфагора”, 8 клас. Головна 
мета теми – сформувати апарат розв’язу-
вання прямокутних трикутників, необхід-
ний для знаходження елементів плоских і 
просторових геометричних фігур, доведен-
ня теорем планіметрії й стереометрії. 
Основними завданнями даної теми є: 

• забезпечити засвоєння школярами 
теореми Піфагора й співвідношень між 
сторонами й кутами прямокутного трикут-
ника, що випливають із означення синуса, 
косинуса й тангенса гострого кута прямо-
кутного трикутника; 

• навчити учнів розв’язувати задачі (в 
тому числі й прикладні) за основними алго-
ритмами розв’язування прямокутних три-
кутників. 

Знання з даної теми й уміння застосо-
вувати їх на практиці є необхідними при 
доведенні ряду теорем і розв’язуванні 
складніших задач у курсі планіметрії й сте-
реометрії. Варто домогтися міцних навичок 
практичного застосування цих фактів у 
розв’язуванні обчислювальних задач, ос-
кільки відповідні уміння використовуються 
і в курсі фізики. Особливу увагу слід приді-
лити задачам на доведення й побудову, 
адже саме за їх допомогою найбільше 
досягається розвиток просторової уяви, 
логічного мислення та креативності, що 
сприяє використанню геометричного апа-
рату для вивчення таких предметів як фізи-
ка, креслення, трудове навчання та ін. 

Обов’язковий рівень 
1. Яке з наступних чотирьох чисел: 

1,2; 5/4; –0,2; 0,86 – може бути значенням 
косинуса гострого кута α? 

2. У прямокутному трикутнику АВС з 
вершини прямого кута С проведено висоту СD. 
Обчислити АВ, якщо АС = 4 см, АD = 3 см. 

3. Знайдіть гіпотенузу і гострі кути 
прямокутного трикутник за катетами а = 5 
см і b = 10 см. 

4. а) Якої довжини має бути драбина, 
щоб її можна було приставити до вікна, що 
міститься на висоті 6м, коли відстань 
нижнього кінця драбини від будинку 
повинна дорівнювати 2,5 м? б) Драбина 
завдовжки 9 м приставлена до стіни будин-
ку так, що нижній кінець її віддалений від 
стіни на 3 м. На якій висоті буде верхній 
кінець драбини? 

5. Побудуйте прямокутний трикутник, 
якщо відомо, що косинус його гострого 
кута дорівнює 3/4, а бісектриса, проведена з 
вершини цього кута, дорівнює m. 

6. Для кріплення щогли потрібно 
встановити чотири троси. Один кінець кож-
ного тросу повинен закріплюватися на 
висоті 12 м, другий – на землі на відстані 
5 м від щогли. Чи вистачить 50 м троса для 
кріплення щогли? 

7. а) Дано: а = 9 см, b = 12 см. 
Обчислити с, h, ac, bc. б) Дано: а = 12 см, 
с = 13 см. Обчислити b, h, ac, bc. 

8. Побудуйте кут, тангенс якого дорів-
нює 0,75. 

9. У прямокутному трикутнику АВС  а 
= 38 см, b = 16 см. Обчисліть площі кожно-
го із заштрихованих прямокутників, побу-
дованих, як показано на рис. 1 а, б, в. 

10. Чи можна побудувати трикутник 
із сторонами, що дорівнюють: а) 2 см, 
5 см і 7 см; б) 4 см, 8 см і 11 см; в) 5 см, 
6 см і 12 см? 

Підвищений рівень 
1. Визначити довжину транспорте-

ра, горизонтальна проекція якого 16м, 
один з кінців знаходиться нижче від рів-
ня землі на 0,3 м, а другий – вище від 
рівня землі на 7,5 м. 

2. Дано квадрат з стороною, рівною 
10 см. На одній з його діагоналей як на сто-
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роні побудовано другий квадрат: а) обчис-
літь сторону й діагональ побудованого 
квадрата; б) доведіть, що одна з вершин 

даного квадрата є точкою перетину діаго-
налей побудованого квадрата. 

 
 

3. Хлопчик поплив від берега річки, 
весь час рухаючись перпендикулярно до 
берега (береги річки вважаємо пара-
лельними). Плив він, наближаючись до 
протилежного берега з швидкістю 
3 км/год. Через 5 хв. хлопчик був на 

протилежному березі. Знайти на якій 
відстані від місця початку запливу він 
вийшов на протилежному березі, якщо 
швидкість течії річки дорівнює 6 км/год. 

4. Обчисліть відстані: АС, АЕ і СЕ 
(рис. 2).

 
Рис. 2 

5. Побудуйте прямокутний трикутник, 
якщо відомо, що косинус його гострого 
кута дорівнює 3/4, а бісектриса, проведена з 
вершини другого гострого кута, дорівнює 
m. б) Побудуйте прямокутний трикутник, 
якщо косинус одного з його гострих кутів 
дорівнює 1/2, а висота, проведена до гіпоте-
нузи, дорівнює h. 

6. З точка А до прямої а проведено 
похилу АВ. Зафарбуйте фігуру, утворену 
всіма похилими, які проведені з точки А і 
менші похилої АВ. 

7. Один з гострих кутів прямокутного 
трикутника дорівнює 30°, а прилеглий до 
нього катет дорівнює 3 см. Знайдіть медіану 
цього трикутника, проведену до гіпотенузи. 

8. Дано відрізки a, b, c. Побудуйте 
відрізок 222 cba −+ . 

9. З точки А, яка лежить поза прямою 
MN, проведено до цієї прямої дві похилі. 

Одна з них має довжину 13 см, а її проекція 
на цю пряму дорівнює 5 см. Обчисліть дов-
жину другої похилої і її проекцію на пряму, 
якщо ця похила утворює з прямою кут: 
а) 30°, б) 45°. 

10. Радіус круга дорівнює 25 см. У цьо-
му крузі побудовано дві паралельні хорди 
завдовжки 14 см і 4 см. Обчисліть відстань 
між хордами. 

Поглиблений рівень 
1. Знайдіть радіус кола, що дотикаєть-

ся всіх сторін ромба з діагоналями 6а і 8а. 
2. У колі радіуса 5 см проведено діа-

метри АВ і СD: а) доведіть, що чотирикут-
ник АСBD – прямокутник; б) знайдіть дов-
жину відрізка ВС, якщо довжина відрізка 
АС рівна 2. 

3. Побудуйте прямокутний трикутник, 
якщо відомо, що косинус його гострого 
кута дорівнює 2/5, а бісектриса, проведена з 
вершини прямого кута, дорівнює m. 
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4. 1) Чи можуть довжини всіх сторін 
прямокутного трикутника виражатися: 
а) парними числами; б) непарними? 2) Чи 
можуть довжини лише двох сторін прямо-
кутного трикутника виражатися: а) парними 
числами; б) непарними? Наведіть приклади. 

5. Якими трьома послідовними нату-
ральними числами можуть виражатися 
сторони прямокутного трикутника? 

6. Доведіть: а) 
c

abh = ; б) 
cc b

b
a
a 22

= ; 

в) cc bah = . 
7. Побудуйте відрізок х, якщо: 

1) bcx 2= ; 2) 
2

abx= ; 3) cbax )( += , де a, 

b, c – дані відрізки. 
8. Дано відрізки а і b, а > b. 

Побудуйте відрізок 2222 baba −⋅+ . 
9. У дане коло впишіть прямокутник 

заданого периметра. Виконайте побудову 
для R = 3 см, Р = 16 см. 

10. Спостерігач бачив стіну АВ з двох 
пунктів під кутами по 30˚. Відстань між 
пунктами 300 м, перший знаходиться на 
південь від В, а другий – на схід від А. 
Визначте довжину стіни. 

Під час розв’язування такої системи 
вправ треба звернути увагу на такі істотні 
моменти. 

По-перше, учні з цікавістю вивчають 
геометрію, якщо вчитель на уроці пропонує 
“життєвий матеріал”, зокрема прикладні 
задачі. Оскільки учні 8 класу ще не знайомі 
з моделюванням, то в процесі розв’язуван-
ня задач №№ 4, 6 обов’язкового рівня, 
№№ 1, 3 підвищеного рівня та № 10 пог-
либленого рівня слід орієнтувати учнів на 
таку послідовність їх розв’язання: 

1. Продумай, властивості якої геомет-
ричної фігури задовольняють умові задачі? 
Зроби рисунок до задачі. 

2. Запиши співвідношення між відоми-
ми елементами даної фігури та невідомими. 

3. Знайди невідому величину, розв’я-
завши отримане рівняння. 

4. З’ясуй, чи задовольняє розв’язок 
умову задачі. 

5. Запиши повну правильну відповідь. 

Звичайно, під час розв’язування таких 
задач вчитель здебільшого опирається на 
життєвий досвід учнів та їх інтуїцію, але 
водночас процес розв’язування розвиває в 
учнів логіку мислення, оригінальність дум-
ки, креативність, що позитивно впливає на 
загальний розвиток школярів. 

По друге, систематичне розв’язування 
вчителем на уроках геометрії задач на 
побудову сприяє глибокому розумінню 
властивостей геометричних фігур та роз-
витку творчих здібностей учнів. У процесі 
розв’язання таких задач треба потурбува-
тися, щоб учні набули чітких уявлень про 
конфігурацію й зв’язки геометричних обра-
зів, урізноманітнювати види відповідних 
домашніх завдань, тоді й учнів будуть про-
являти активність і винахідливість. 

Саме до таких задач відносяться №№ 5, 
8 обов’язкового і підвищеного рівнів; та 
№№ 3, 7 – 10 поглибленого рівня. Їх роз-
в’язання обов’язково треба розпочинати з 
аналізу, який являє собою пошук способу 
розв’язання задачі. Мета аналізу полягає у 
встановленні таких зв’язків між шуканими та 
заданими елементами, які дозволять скласти 
план побудови шуканої фігури. Аналізуючи 
задачу, учні повинні проявити максимум 
кмітливості й винахідливості. Пошук спосо-
бу побудови розпочинають з припущення 
про те, що задача розв’язана, тобто фігуру 
побудовано. Зображають відповідну фігуру 
на рисунку, вивчають властивості побудова-
ної фігури і її зв’язки з даними задачі, поки не 
встановлять послідовність побудов, яка при-
водить до розв’язання. Якщо рисунок не 
підказує безпосереднього способу побудови 
шуканої фігури, то на ньому виконують різні 
допоміжні побудови, щоб одержати деяку 
допоміжну фігуру, яка легко будується й за 
допомогою якої легко побудувати шукану 
фігуру. 

Якщо задача нескладна, то побудова 
фігури зводиться до виконання елементар-
них побудов. При розв’язуванні складних 
задач розчленовувати побудову на елемен-
тарні недоцільно, бо кількість елементар-
них побудов настільки зростає, що описан-
ня побудови стає громіздким. Тому прак-
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тично побудову зводять до базових задач 
на побудову. 

Навіть в нескладних задачах на побу-
дову бажано проводити доведення, яке дає 
підстави стверджувати, що побудована фі-
гура відповідає всім вимогам задачі, тобто 
задача розв’язана правильно. Доведення 
передбачає відповідь на два питання: 1) чи 
має побудована фігура задану форму (є рів-
нобедреним трикутником, трапецією, пара-
лелограмом тощо); 2) чи відповідають роз-
міри її елементів умовам задачі. Як свід-
чить практика, у результаті самостійного 
розв’язування (особливо вдома) у біль-
шості слабких учнів деякі елементи побу-
дованої фігури не дорівнюють заданим еле-
ментам. Цей недолік вдається усунути тіль-
ки завдяки систематичні роботі вчителя, 
який орієнтує учнів на те, що доведення в 

задачах на побудову є обов’язковим ета-
пом, привчає дітей завжди порівнювати всі 
елементи побудованої фігури із заданими. 

Цікавим є етап дослідження, де учні ак-
тивно проявляють ініціативу й винахідли-
вість. Мета дослідження в задачах на побу-
дову полягає в з’ясуванні трьох питань:  

1. Чи при будь-якому виборі даних 
елементів задача має розв’язок? 

2. При якому виборі даних вона не має 
розв’язку? 

3. При якому виборі даних задача має 
розв’язки й скільки? 

Задачі, які розв’язуються безпосе-
редньо, тобто не потребують розгляду усіх 
чотирьох етапів, і можуть бути використані 
як базові при розв’язанні більш складних 
задач на побудову під час вивчення теми 
“Теорема Піфагора” подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Базові задачі на побудову при вивченні теми “Теорема Піфагора” 
№ 
п/п 

Побудувати 
відрізок 

Рисунок до задачі Розв’язання 

 

1. n
ax = , 

(а–заданий 
відрізок, n–
відоме 
натуральне 
число) 

Нехай АВ = а. На довільній прямій 
АС відкладемо від точки А n рівних 
відрізків довільної довжини; нехай С 
буде кінцем останнього відрізка. 
Сполучивши С і В, з точок поділу 
прямої АС проведемо прямі, паралельні 
СВ; ці прямі поділять АВ на n рівних 
частин. 

На довільній прямій лінії АС 
відкладемо n+m рівних довільних частин 
так, щоб кожна частина дорівнювала а; 
сполучивши С і В, з точки Р (m-ої точки 
поділу від А) проведемо лінію паралельну 
ВС; у перетині дістанемо шукану точку L, 
тому що АL: LВ=АР:РС= mа: nа=m:n. 

 

2. n
m

LB
AL =  

(n,m–відомі 
натуральні 
числа) 

 Якщо m і n – відрізки, а не числа, то треба 
відкласти АР=m і СР=n. Оскільки лінію, 
паралельну прямій ВС можна було 
провести з другої точки поділу від А, то, 
якщо m і n нерівні, задача матиме два 
розв’язки. Якщо ж відносне положення 
шуканих відрізків повинно бути цілком 
визначеним, наприклад, більший відрізок 
повинен виходити з точки А, то дістанемо 
один розв’язок. 
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3. 
2ах = , 
3ах = ,
5ах =  

і т.д., 

(а–заданий 
відрізок) 

Скористаємося теоремою Піфагора 
для прямокутного трикутника. На сторо-
нах прямого кута відкладемо відрізки, що 
дорівнюють а. Тоді гіпотенуза буде дорів-
нювати а 2 .  

Якщо ж взяти гіпотенузу а 2  за 
катет, а за інший катет – відрізок а, то в 
одержаного прямокутного трикутника 
гіпотенуза буде дорівнювати а 3 . 

Використовуючи вже побудовані 
відрізки а 2 , а 3  й теорему Піфагора 
по аналогії можна побудувати відрізки 
а 5  і т.д. 

 

4. 
abx = , 

(а і b–задані 
відрізки) 

 

Розв’язуючи задачі на обчислення учні 
розглядають базову задачу про властивість 
висоти, опущеної з прямого кута 
прямокутного трикутника, тобто hc=√aс bс, 
де ас і bс – проекції катетів на гіпотенузу. 
Звідси випливає метод побудови відрізка 
х. На деякій прямій відкладаємо відрізок 
а=АВ, потім відрізок b=ВD, розхилом 
циркуля, що дорівнює половині АD, 
побудуємо коло на АD як на діаметрі; в 
точці В проведемо перпендикулярну 
пряму до АD до перетину з колом в точці 
С. Трикутник АDС – прямокутний 
(∠ АСD=90°). Відрізок ВС і буде 
шуканим. 

 

5. 

22 bах += , 

(а і b–задані 
відрізки) 

 

Скористаємося теоремою Піфагора 
для прямокутного трикутника. На 
сторонах прямого кута відкладемо 
відрізки, що дорівнюють а і b. Тоді 
гіпотенуза, одержаного таким чином 
прямокутного трикутника, буде дорів-
нювати шуканому відрізку. 

 

6. 
22 асх −= , 

(а і b–задані 
відрізки) 

 

Скористаємося теоремою Піфагора 
для прямокутного трикутника. 
Побудуємо прямокутний трикутник з 
гіпотенузою с і катетом а. Тоді інший 
катет і буде шуканим відрізком. 

 
За допомогою цих базових задач мож-

на детально розглянути побудову більш 
складних відрізків: 

• 2cаbх −= , (а, b, с – задані відрізки); 

• 4 abcdx = , (а, b, с, d – задані відрізки); 

• 2222 dcbax +++= , (а, b, с, d – 
задані відрізки); 

• abbax −+= 22 , (а, b – задані відріз-
ки) та інших. 

Розглянемо для прикладу одну задачу 
на побудову, яку корисно запропонувати 
учням на факультативі. 

Задача. У дане коло вписати прямокут-
ник заданого периметра. 

Аналіз. Припустимо, що задача розв’я-
зана і прямокутник ABCD побудований 
(рис. 3), тобто АВ+ВС+СD+DА=Р, тоді 
АС=2R, а півпериметр р=АВ+ВС.  

Очевидно, що для побудови прямокут-
ника потрібно знайти його сторону, наприк-
лад, АВ. Позначимо АВ=х. Тоді ВС=р–х. 

 Рис.3 
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За теоремою Піфагора:  
АВ2 + ВС2 = АС2, тобто х2 + (р – х)2 = (2R)2, 

2х2 – 2рх + р2 – 4R2 = 0,

 
2

8 22

2,1

pRр
х

−±
= . 

Отже, побудова фактично звелася до 
побудови відрізка  

( )
2
22 22 pRр

х
−±

= . 

Побудуємо, наприклад, для R = 3, 
Р =16, тобто p = 8. 

План побудови 

1. Будуємо у = 2 R (базова задача 
№3, табл.1); 

2. z = 2 2 R (відкладаємо на прямій 
два відрізки, рівних у); 

3. v = 22 pz −  (базова задача №6, табл.1); 
4. x1 = (p + v)/2 (відкладаємо на пря-

мій послідовно два відрізки р, а потім v й 
отриманий відрізок ділимо навпіл); 

5. x2 = (p – v)/2. 
Побудувавши прямокутник ABCD з 

стороною АВ = х1, робимо висновок, що й 
ВС = х2. 

 
Доведення. 
Правильність побудови випливає з ана-

лізу й побудови, але необхідно впевнитися, 
що дійсно х1 + х2 = р = 8, а отже, АВ + ВС 
+ СD + AD = 16. Зробити це можна 
шляхом вимірювання. 

Дослідження. 
При R = 3 і Р = 16 задача має єдиний 

розв’язок, так як х1= АВ, х2 = ВС. 
У загальному випадку вона має розв’я-

зок, якщо можна побудувати відрізок 

( ) 22
22 pRр −− . Тому 2 2 R > p і 

( ) 22
22 pRр −−  > 0, 2р2 > 8R2, отже, 2R 

∠  р ∠  2 2 R. Бажано показати це для учнів 
і на малюнку. Дійсно, не можна побуду-
вати трикутник, у якого сторона більша за 
суму двох інших сторін. 

Ефективна організація самостійної робо-
ти учнів на уроках математики в умовах ди-
ференціації навчання дозволить удоскона-
лити навчально-пізнавальний процес, підви-
щити його результативність, сприятиме інте-
лектуальному розвитку учнів, їх самостійнос-
ті та творчій активності. 
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