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АНАЛОГІЯ У РОЗВ’ЯЗУВАННІ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ 
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м.Дрогобич, УКРАЇНА 

 
В даній статті розкрито зміст і операційний склад двох видів умінь використання 

аналогії при  розв’язуванні стереометричних задач: уміння формулювати задачі, аналогічні 
даній задачі і уміння здійснювати перенесення аналогічної задачі планіметрії і її розв’язування 
на розв’язування задачі стереометрії. Подано правила-орієнтири по формуванню умінь і 
схеми, які ілюструють технологію використання аналогії при розв’язуванні задач 
стереометрії. Згідно цих схем показані приклади розв’язування задач про тетраедр.  

 
 

При викладанні шкільного курсу 
стереометрії вагоме значення мають не лише 
геометричні факти, що вивчаються школя-
рами, але і методи, які застосовуються як в 
самому курсі, так і в методиці його 
викладання. Поряд із засвоєнням знань і 
набуттям вмінь застосовувати їх на практиці 
важливо хоча б ознайомлювати учнів із 
методами, якими користуються в стереомет-
рії. Одним із таких методів є аналогія. 

Аналогією, як відомо, називається 
умовивід, в якому на основі схожості 
предметів за одними ознаками робиться 
висновок про схожість цих предметів за 
іншими ознаками. Умовивід за аналогією 
здійснюється так: якщо при порівнянні 
двох предметів А і В встановлюють, що 
предмет А має ознаки a, b, c, d, а предмет В 
володіє ознаками a, b, c, то роблять 
здогадний висновок, що предмет В володіє 
також ознакою d. 

Хоча аналогія дає висновки не досто-
вірні, які треба ще перевіряти та обґрунтову-
вати іншими способами, все ж вона широко 
застосовується як метод пізнання в математи-
ці взагалі і в стереометрії зокрема. Умовиво-
ди за аналогією виступають основним 
моментом при розробці навчальних гіпотез, 
при встановленні нових закономірностей, 
методів розв’язувань задач і доведень теорем. 
На те, що аналогія може бути корисною при 
оволодінні знаннями і розвиткові творчих 
здібностей учнів вказують Д.Пойа, Ж.Ада-

мар, В.В.Давидов, В.А.Крутецький, Ю.М.Ко-
лягін та ін. (див. напр.[3], [5]). 

Аналогію як метод пізнання можна з 
успіхом застосовувати в усіх темах курсу 
стереометрії, переносячи ряд властивостей 
планіметричних фігур на відповідні 
просторові фігури. Деколи доведення 
властивостей плоских фігур майже дослів-
но переносяться по аналогії на доведення 
відповідних властивостей просторових 
фігур. Можна говорити про аналогію між 
паралельними (перпендикулярними) пря-
мими на площині і паралельними (перпен-
дикулярними) площинами в просторі, 
декартовими координатами і векторами на 
площині і в просторі, геометричними 
перетвореннями на площині і в просторі. 
Ряд аналогічних властивостей мають 
трикутник і тетраедр, паралелограм і 
паралелепіпед, прямокутник і прямокутний 
паралелепіпед, квадрат і куб, трикутник і 
конус, прямокутник і циліндр, коло і куля. 
По аналогії можна встановити досить 
глибокі зв’язки-відношення між стереомет-
ричними фігурами і відповідними відно-
шеннями об’єктів такої, наприклад, дис-
ципліни як проективна геометрія. 

Досвідчені вчителі і методисти вико-
ристовують аналогію для складання стерео-
метричних задач на базі планіметричних. 
Слід зауважити, що доречною є думка 
П.К.Магомедбекова про аналогію у скла-
данні і розв’язуванні задач: „Виходячи із 
структури умов задач, найлегше складати 
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стереометричні задачі, аналогічні різним 
планіметричним. При цьому відомо, що 
майже для кожної планіметричної задачі 
завжди можна (у загальному вигляді) 
скласти стереометричну задачу, і до того ж 
не одну”[4, с.164].  

В методиці математики аналогія 
виступає також і як дидактичний прийом. 
Використання аналогії як методу навчання 
при вивченні нових понять, при повторенні 
матеріалу, при відшуканні способу розв’я-
зування ряду задач, при складанні нових 
задач досліджували методисти П.Ерднієв, 
Г.Балк, А.Цукарь, А.Жохов та ін. (див. 
напр.[1], [2], [6]). 

Однак, питання використання аналогії як 
методу навчання математиці, частково в 
навчанні розв’язуванню стереометричних 
задач, не отримало свого повного розкриття 
як в теоретичних дослідженнях, так і в 
практиці навчання. В методичній літературі 
поки що немає достатніх відповідей на 
питання: „Де і як використовувати анало-
гію?”, „По якому шляху формувати в учнів 
вміння використовувати аналогію?” Відсут-
ній необхідний опис діяльності вчителя і 
учнів в процесі використанння аналогії при 
навчанні основним питанням шкільного 
курсу геометрії, не виявлені загальні 
закономірності використання методу аналогії 
і конкретні прийоми його застосування. 

Розглянемо можливості використання 
аналогії при розв’язуванні стереомет-
ричних задач. 

При складанні і розв’язуванні задач 
важливо звертати увагу на функціональну 
структуру задачі, порівнювати її з іншою, 
яка зовнішньо відрізняється, але має той 
самий математичний зміст. Тим самим 
будуть виділятися задачі, які розв’язуються 
однаковими або ж подібними способами. 
Пошуки шляхів в таких ситуаціях полегшу-
ються аналогією відносно раніше розв’я-
заних задач.  

Виходячи з вище сказаного, розробка 
методики використання методу аналогії 
при навчанні учнів розв’язуванню стерео-
метричних задач має велику пізнавальну та 
дидактичну цінність і є актуальною мето-
дичною проблемою.  

Вміння учнів використовувати аналогію 
при розв’язуванні стереометричних задач 
містить дві складові: по-перше, вміння 
формулювати задачі, аналогічні даній задачі; 
по-друге, вміння переносити розв’язування 
планіметричної задачі на розв’язування 
стереометричної задачі і навпаки. 

Вчитель може повідомити учням 
правило-орієнтир застосування аналогії 
при знаходженні і формулюванні задачі 
планіметрії, аналогічної даній задачі 
стереометрії, що складається із наступних 
трьох кроків:  

 перерахувати поняття з даної 
ЗАДАЧІ А (В) стереометрії (планіметрії); 

 встановити співвідношення цих 
понять з відповідними поняттями в 
планіметрії (стереометрії); 

 сформулювати ЗАДАЧУ В (А) 
планіметрії (стереометрії). 

Запропоноване правило-орієнтир 
можна зобразити наступною схемою 1: 

 
Схема 1 

При навчанні розв’язуванню задач 
аналогія використовується для пошуку і 
побудови плану розв’язування задачі. 
Вчитель може також повідомити учням 
правило-орієнтир застосування аналогії 
при розв’язуванні задач стереометрії, яке 
істотно допомагає учням і складається із 
наступних етапів : 

 проаналізувати умову даної 
стереометричної ЗАДАЧІ А; 

 пригадати, чи не зустрічали Ви 
схожу ЗАДАЧУ В; 

 якщо зустрічали, то вибрати 
ЗАДАЧУ В, як допоміжну задачу 

Задача 
стереометрії 

Задача  
планіметрії 

A B 

 
Поняття 
стереомет-

рії

 
Поняття 
планіметрії 
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(можливо вона є розв’язаною задачею 
або вивченою властивістю, доведеною 
теоремою); 

 проаналізувати факт і спосіб роз-
в’язання ЗАДАЧІ В; 

 розглянути можливість застосу-
вання факту і способу розв’язання 

ЗАДАЧІ В для розв’язання даної 
ЗАДАЧІ А; 

 викласти знайдене розв’язання. 
Далі вчитель може проілюструвати 

учням схему 2, яка виражає технологію 
використання аналогії для розв’язуван-
ня стереометричних задач. 

 

 
Схема 2

В процесі вивчення тетраедра на основі 
аналогії між трикутником і тетраедром 
поступово встановлюємо співвідношення 
між елементами цих фігур. З розгляду-
ваних властивостей цих об’єктів можна 
вивести перші співвідношення: трикутник 
– тетраедр, вершина трикутника – вершина 
тетраедра, сторона трикутника – грань 
тетраедра. 

Для розв’язування стереометричної 
задачі можна використати або лише факт 
допоміжної задачі, або лише спосіб розв’я-
зування цієї задачі, або одночасно і факт і 
спосіб розв’язування планіметричної зада-
чі. На прикладі двох задач про тетраедр 
розкриємо можливі випадки використання 
допоміжної задачі для розв’язування 
стереометричних задач. Викладемо мето-
дику навчання розв’язуванню цих задач на 
основі формулювання і аналізу допоміж-
них задач про трикутник, аналогічних до 
задач, що розв’язуються.  

ЗАДАЧА 1. Ребра DA, DB, DC 
тетраедра ABCD перпендикулярні між 
собою; a, b, c – довжини ребер DA, DB, DC, 

h – висота, яка опущена з вершини D. 
Довести, що 

2222

1111
cbah

++= . 

Після того, як задача поставлена, 
вчитель повинен допомогти учням засвоїти 
зміст задачі, зробити рисунок і визначити 
на ньому a, b, c, h. Нехай DH є висота 
тетраедра. При навчанні пошуку і 
побудови розв’язування цієї задачі можна 
виділити три етапи. 

Етап 1. Вчитель просить учнів знайти і 
сформулювати аналогічну задачу з 
планіметрії. Він може допомогти учням 
здійснити це наступним чином: 

- перерахувати поняття, властивості і 
формули з даної задачі: тетраедр ABCD; 
ребра DA, DB, DC тетраедра перпенди-
кулярні між собою; a, b, c – довжини ребер 
DA, DB, DC , h – висота, опущена з 
вершини D; формула 

2222
1111
cbah

++= ; 

- встановити співвідношення цих 
понять, властивостей і формул з відповід-
ними в планіметрії 
 
 
 

Дана задача 
стереометрії 

Розв’язування 
даної 
задачі 

 
Допоміжна задача 

Аналіз факту і способу 
розв’язування 

допоміжної задачі 

Факт

Спосіб 
розв’язування

Факт і спосіб

A B 
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В стереометрії В планіметрії 

тетраедр ABCD трикутник ABC 

ребра DA, DB, DC – 
перпендикулярні 

сторони CА, СВ –  
перпендикулярні 

a, b, c – довжини ребер  
DA, DB, DC 

a, b – довжини сторін  
CА, СВ 

h – висота, яка опущена 
 з вершини D 

h – висота, яка опущена  
з вершини С 

2222
1111
cbah

++=  
222
111
bah

+=  

- поєднати поняття, властивості, 
формули, щоб одержати планіметричну 
задачу і сформулювати її. Отримаємо 
наступну задачу, яку назвемо допоміж-
ною і позначимо її 1А. 

ЗАДАЧА 1А. Дано прямокутний 
трикутник ABC, в якому сторони CА, СВ 
– перпендикулярні між собою. Нехай a, 
b – довжини катетів CА, СВ, h – висота, 
опущена з вершини С. Довести, що 

222
111

bah
+= . 

Етап 2. Розв’яжемо ЗАДАЧУ 1А і 
повідомимо учням про те, що формула в 
ЗАДАЧІ 1А є справедлива і використо-
вується для доведення формули в задачі 
про тетраедр. 

 
З подібності трикутників ADC і BDC 

випливає рівність кутів ACD і DBC. 
Позначимо α=∠=∠ DBCACD .  

З названих вище трикутників маємо:  

b
h

CB
CD

a
h

CA
CD ==== αα sin;cos  

Піднесемо обидві сторони цих 
рівностей до квадрату, отримаємо:  

2

2
2

2

2
2 sin;cos

b
h

a
h == αα  

Додамо обидві сторони цих рівностей:  

22222
2

2

2

2

2 1111111
hbaba

h
b
h

a
h =+⇒=






 +⇒=+

 
Етап 3. Ставимо учням конкретне 

завдання: „Застосувати формулу ЗАДАЧІ 
1А для доведення формули ЗАДАЧІ 1”.  

 

 
На рисунку позначаємо точку 

перетину прямих AH і BC буквою K. 
Оскільки бічні грані тетраедра є 
прямокутними трикутниками, то AD є 
перпендикулярною до площини трикут-
ника BDC. Значить AD і DK є перпенди-
кулярні і трикутник ADK – прямокутний. І 
за результатом допоміжної задачі для 
висоти DH і катетів DA і DK цього 
трикутника має місце рівність:  

222222
111;111

DKahDKDADH
+=+= . 

Покажемо, що DK є висотою 
прямокутного трикутника BDC. Справді, 
AD є перпендикулярною до площини три-
кутника BDC, отже AD і ВС або ВС і AD  є 
перпендикулярні. Оскільки DH перпенди-
кулярна до площини трикутника АВС, то 
DH і ВС або ВС і DH є перпендикулярні. 
Таким чином маємо, що ВС перпендику-
лярна до площини, визначеної прямими AD 
і DH. Тобто ВС перпендикулярна до 
площини трикутника ADK . Отже, ВС і DК 
– перпендикулярні. Значить DК є висота у 
прямокутному трикутнику BDC.  

За аналогічною планіметричною 
задачею маємо, що  

22222
11111
cbDCDBDK

+=+= . 
І одержуємо  

2222
1111
cbah

++= . 
Отже, ЗАДАЧА 1 розв’язується із 

подвійним застосуванням формули 
допоміжної задачі. Тут факт допоміжної 
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аналогічної задачі використовується як 
істинне посилання. 

Після того, як учні засвоїли 
розв’язування цієї задачі, необхідно 
повідомити їм наступну інформацію: 

- Тетраедр ABCD називається 
прямокутним при вершині D, якщо 
ребра DA, DB, DC , які виходять з D, 
перпендикулярні між собою. 

- прямокутний трикутник в 
планіметрії і прямокутний тетраедр в 
стереометрії є аналогічними фігурами. 

ЗАДАЧА 2. Точки 111 ,, DCB  від-
повідно лежать на ребрах AВ, АС, АЕ 
тетраедра ABCD. Довести, що 

ADACAB
ADACAB

V
V

ABCD

DCAB

⋅⋅
⋅⋅= 111111 , де 

111 DCABV  і ABCDV  

є відповідно об’ємами тетраедрів 
AB1C1D1 і ABCD . 

Викладемо методику навчання 
пошуку і побудови розв’язування 
ЗАДАЧІ 2: 

Вчитель пропонує учням сформу-
лювати аналогічну задачу в планіметрії: 

ЗАДАЧА 2А. Точки 11,CB  відповідно 
лежать на сторонах AВ і АС трикутника 
ABC. Довести, що 

ACAB
ACAB

S
S

ABC

CAB

⋅
⋅= 1111 , де 

11CABS  і ABCS  є відповідно площами 
трикутників AB1C1 і ABC . 

Назвемо цю задачу допоміжною до 
ЗАДАЧІ 2. 

Розв’язування допоміжної задачі в 
цьому випадку є необхідне. Вчитель 
вимагає від учнів розв’язати цю задачу і 
допомагає їм знайти різні способи 
розв’язування. Для аналізу пропонується 
наступний хід розв’язування ЗАДАЧІ 2А. 

1 СПОСІБ. Застосовується формула 
обчислення площі трикутника за двома 
сторонами і кутом між ними: 

CabS sin
2
1=         (2.1) 

Для трикутника ABC  
AACABSABC sin

2
1 ⋅⋅=  

Для трикутника AB1C1  
AACABS CBA sin

2
1

11111
⋅⋅= . 

З двох останніх рівностей 
отримуємо: 

ACAB
ACAB

S
S

ABC

CAB

⋅
⋅= 1111 . 

Задачу розв’язано. 
2 СПОСІБ. Проведемо висоти 

трикутника AB1C1 і ABC з вершин С і С1 

на пряму АВ. Позначимо основи цих 
висот відповідно буквами H і H1. 

 
Застосуємо формулу обчислення 

площі трикутника через сторону і 
відповідну висоту. 

ahS
2
1=          (2.2) 

Для трикутника ABC отримуємо  
CHABSABC ⋅=

2
1 . 

Для трикутника AB1C1  

1112
1

11
HCABS CAB ⋅= . 

З двох останніх рівностей отримаємо  

CH
HC

AB
AB

S
S

ABC

CAB 11111 ⋅= . 

З іншого боку, оскільки трикутники 
AC1H1 і ACH подібні, то 

AC
AС

CH
HC 111 = . 

Тому  

ACAB
ACAB

S
S

ABC

CAB

⋅
⋅= 1111    (2.3) 

ЗАДАЧА 2А розв’язана. 
Вчитель допомагає учням проаналізу-

вати ці способи розв’язування ЗАДАЧІ 2А і 
розглянути можливості застосування цих 
способів для розв’язування даної стерео-
метричної задачі. Учні зауважують, що в 
першому способі розв’язування ЗАДАЧІ 
2А використовується формула (2.1), але 
для тетраедра необхідна формула, аналогіч-
на формулі (2.1) поки що невідома. Вчи-
тель повинен повідомити учням про те, що 
така формула для тетраедра є, але вона 
доводиться дуже важко. Тому не будемо 
шукати розв’язок ЗАДАЧІ 2 в такому 
напрямку. 

Щодо другого способу розв’язування 
ЗАДАЧІ 2А, то учні зауважують, що тут 
використовується формула (2.2) і аналогіч-
на формула для тетраедра доведена. Це 
формула обчислення об’єму тетраедра за 
площею і висотою 

ShV
3
1=       (2.4) 

Отже, шукати розв’язок ЗАДАЧІ 2 
будемо таким способом. 
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Проведемо висоти тетраедра ABCD і 
AB1C1D1 з вершин D і D1 на площину 
АВС.  

 
Позначимо основи висот відповідно 

буквами H і H1. Для тетраедра ABCD за 
формулою (2.4)  

DHSV ABCABCD ⋅=
3
1  

Для тетраедра AB1C1D1  

1111111 3
1 HDSV CABDCAB ⋅=  

Із цих двох рівностей отримуємо 

DH
HD

S
S

V
V

ABC

CAB

ABCD

DCAB 1111111 ⋅=    (2.5) 

За результатами ЗАДАЧІ 2А маємо 
рівність 

ACAB
ACAB

S
S

ABC

CAB

⋅
⋅= 1111    (2.3) 

Тому для розв’язування ЗАДАЧІ 2 
необхідно довести, що 

AD
AD

DH
HD 111 =    (2.6) 

Але ця рівність випливає із подіб-
ності трикутників AD1H1 і ADH, яку 
легко довести. 

Отже, можна розв’язувати ЗАДАЧУ 2 
наступним способом. Спочатку застосувати 
формулу (2.4) для тетраедрів ABCD і 
AB1C1D1 і отримати рівність (2.5). Потім 

довести рівність (2.6) і використати її і 
результат допоміжної задачі (рівність (2.3)), 
одночасно замінивши в рівності (2.5). За 
допомогою вказаного аналізу, учні можуть 
самі викласти розв’язування ЗАДАЧІ 2. 

При навчанні цим задачам 
досягаються наступні цілі: 

- удосконалюється спосіб вико-
ристання аналогії при розв’язуванні стерео-
метричних задач; 

- розкриваються деякі властивості 
тетраедра і спеціальні види цієї фігури; 

- встановлюються деякі властивості 
трикутника, зокрема прямокутного; 

- виробляється в учнів вміння 
знаходити і формулювати стереометричні 
задачі, аналогічні до раніше розв’язаних, 
або відомих результатів планіметрії.  
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Резюме. Корнейчук И.В. АНАЛОГИЯ ПРИ РЕШЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ. В данной статье раскрыто содержание и операционный состав двух видов умений 
использования аналогии при решении стереометрических задач: умения формулировать задачи, 
аналогичные данной задаче и умения осуществлять перенос аналогичной задачи планиметрии и ее 
решения на решение задачи стереометрии. Представлены правила-ориентиры по формированию 
умений и схемы, которые иллюстрируют технологию использования аналогии при решении задач 
стереометрии. Согласно этим схемам показанные примеры решения задач о тетраэдре.  

 
Summary. Korneychuk I. ANALOGY IN SOLVING OF SOME PROBLEMS ON 

STEREOMETRY. In the paper two types of students/ abilities to solve the problems on stereometry by the 
analogy method are considered. These are abilities to set the problems analogous to the given one and the 
ability to transform the problem of plane geometry and its solution into the solution of the stereometry problem. 
The rules-landmarks on the formation of students/ capacities to solve stereometry problems by analogy are 
introduced. The diagrams of the analogy usage for solving stereometrical problems are given. According to 
them the examples of solving problems on tetrahedron are shown. 
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