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Діяльність сучасних навчальних закла-

дів потребує конкретних змін щодо ство-
рення сприятливих умов для всебічного 
розвитку потенційних можливостей кожно-
го учня та його самореалізації в процесі 
навчання. На нашу думку, цьому мають 
сприяти авторські підручники. Незважаю-
чи на те, що і педагоги, і видатні матема-
тики, і методисти невпинно працюють, 
робота над створенням цікавого ідеального 
підручника ще продовжується. 
Створенню належного навчально-

методичного забезпечення присвятили свої 
праці І. Бех, В. Беспалько, М. Жалдак, 
О. Євдокимов, Н. Ничкало, К. Корсак, 
О. Савченко, З. Слєпкань, А. Фурман та 
інші. Проте проголошена Концепцією роз-
витку 12-річної загальноосвітньої школи 
необхідність варіативної освіти і створення 
кращих умов для диференційованого нав-
чання, врахування індивідуальних особли-
востей учнів ще не отримала свого прак-
тичного втілення в навчальний процес. 
У зв�язку з цим метою статті є 

висвітлення досвіду створення власної 
концепції навчання геометрії, покликаної 
сприяти розвитку особистості учня та 
індивідуалізації навчання. 
Цілком зрозуміло, що однією з важли-

вих і традиційних функцій підручника є 
інформаційна, але також треба розуміти, 
що підручник вже давно не є для учня 
єдиним носієм інформації. Сьогодення 
вимагає від викладачів не тільки надати 
школярам фактичних знань, але й навчити 
застосовувати ці знання на практиці, 

розвивати гнучкість розуму учнів та їх 
творчі здібності. 
Сучасний підручник, на нашу думку, 

повинен задовольняти декільком вимогам: 
по-перше, не тільки максимально сприяти 
засвоєнню учнями необхідних теоретичних 
знань, а й виховувати в них невпинний 
потяг до знань, по-друге, містити навчальні 
завдання, які сприяють організації різнома-
нітної розумової діяльності учнів за віль-
ним вибором рівня складності, по-третє, 
надавати можливість отримання теоретич-
них знань через потреби реального життя, 
яке весь час висуває нові проблеми, вима-
гає постановки нових питань і наявності 
нових знань [5]. 
До вищевказаного додамо, що у нас 

підручники традиційно ґрунтуються на 
теоретичних основах науки, проте як на 
Заході акцент робиться на прикладному 
напрямку знання: математика і реальне 
життя, фізика у побуті, хімія у побуті. 
Розроблений автором навчальний посібник 
�Геометричні тіла� [4] поєднує ці два 
підходи до навчання і нами враховано той 
факт, що шкільний курс математики 
повинен надати учню максимально повне 
та цілісне сприйняття математичної науки.  
Також безумовною вимогою часу є 

розширення гуманітарної складової освіти. 
Тому необхідно включити до традиційних 
програм з математики, фізики, хімії 
відомості з історії та методології науки, 
історію математичної думки (хоча б корот-
кий огляд застосування математики в 
різноманітних галузях знань). Використан-
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ня елементів історії у викладанні математи-
ки є доцільним оскільки виконує розви-
вальну та виховну функції. Історичні відо-
мості розширюють розумовий кругозір 
учнів, підвищують їх загальну культуру, 
поглиблюють розуміння навчального мате-
ріалу, виховують в учнів потяг до наукової 
творчості, критичне ставлення до нових 
фактів, виявляють інтерес і любов до пред-
мета. Іноді підручники просто дають готові 
думки і зовсім не зрозуміло � звідки вони 
взялися. А не зайвим було б спробувати 
показати історію відкриття якоїсь формули, 
правила, закону. І тоді "школярі стають 
співавторами пошуків, роздумів, знахідок. 
У наслідок � допитливість, радість пізнан-
ня" [3]. У такому випадку, на нашу думку, 
навчання стає для учня серією маленьких 
відкриттів. 
Ми переконані також, що матеріал 

підручника повинен будуватися за такими 
методичними принципами: провідна роль 
теоретичних знань та уміння застосувати їх 
до технічних і життєвих ситуацій, навчання 
на високому рівні складності, але зі збере-
женням доступності змісту, використання 
наочності, постійне стимулювання пізна-
вального інтересу, розвиток особистості 
учня тощо. Потрібно показувати взаємо-
зв'язок вивчення математики та пізнання 
навколишнього світу і учень має бути 
впевненим, що його математичні знання з 
успіхом використовуються для вирішення 
завдань, що виникають у реальному житті. 
Це є найважливішою ланкою підвищення 
мотивації навчання в цілому. Саме тоді, 
коли цей зв'язок між предметом та 
реальним життям установлено, навчання 
стає цікавим не тільки для талановитого, 
але й для кожного учня [5]. 
Зазначимо також, що школи, в основно-

му, працюють за єдиною програмою та за 
єдиним підручником, а потрібен підручник 
з однією базовою програмою, але з різним 
рівнем навчання та глибиною здобутих 
знань для різних категорій учнів масової та 
елітної шкіл, який хоча б частково задо-
вольняв прагнення учнів до самоосвіти та 
самореалізації себе в навчальному процесі, 
який би містив і необхідний мінімум для 

всіх, і матеріал для поглибленого вивчення 
математики для тих, хто вже цікавиться чи 
потенційно може зацікавитися математи-
кою. Причому, обов'язково в одній книжці, 
щоб учневі не треба було шукати додатко-
ву літературу з предмета, а вона сама 
"знаходила" учня. 
На нашу думку, зміст і структура нав-

чального посібника [4] дозволяють вивчати 
учням �різну геометрію�, що є за суттю 
однаковою, але по-різному може бути 
представлена різним учням, які мають різні 
інтереси, прагнення та можливості. Мате-
матична діяльність організована вчителем 
за цим посібником може бути багатогран-
ною і дозволяє проводити не тільки навчан-
ня математики, надаючи учням конкретних 
знань та умінь, але й здійснювати навчання 
математикою під час якого розвиваються 
інтелектуальна і емоційна сфери людини. 
Так, розширенню гуманітарної складової 
курсу геометрії та його емоційного забарв-
лення покликаний сприяти додаток 14 у 
розробленому автором навчальному 
посібнику [4]. 
Нами також враховано, що найближче 

майбутнє учнів 11 класу � це вищий нав-
чальний заклад і особистою метою учнів є 
вступ до нього. Отже, зміст навчання у 
школі має узгоджуватись зі змістом нав-
чання у вищій школі і треба дати учням усе 
можливе для досягнення цієї мети, ліквіду-
вати �ножиці�, що існують між шкільною 
підготовкою та вимогами до абітурієнтів чи 
студентів. Інакше кажучи, важливим аспек-
том є побудова навчання таким чином, щоб 
відчувалася безперервність освіти: те, що 
вивчається в шкільному курсі, не просто 
повторюється, а вивчається щоразу на 
новому рівні, з новим ступенем глибини та 
новою метою. Учень повинен відчувати, 
що відомі йому знання поглиблюються та 
розширюються, а він рухається у своєму 
процесі навчання за спіраллю. Для цього 
варто постійно порушувати перед учнями 
завдання, вирішення яких потребує 
нестандартних дій, самостійного пошуку 
раціональних процедур, саморганізаційних 
умінь. Уся діяльність педагога розглядаєть-
ся лише через призму учня чи студента: 
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його здібностей, інтересів, задатків, обдаро-
ваності. Викладач спонукає учнів до само-
освіти та максимально сприяє цьому. 
Наприклад, у ліцеї при Донецькому націо-
нальному університеті створюються всі 
умови для навчання й виховання особис-
тості учня і цьому сприяє навчальний 
посібник "Геометричні тіла", який не тіль-
ки повністю висвітлює програмний мате-
ріал курсу геометрії 11 класу (він рекомен-
дований Міністерством освіти і науки 
України), а й містить багато пропедевтич-
ного матеріалу до таких дисциплін у 
вищому навчальному закладі як аналітична 
геометрія, диференціальна геометрія, топо-
логія та різні спецкурси [4]. Педагогічна 
діяльність у ліцеї при ДонНУ спрямована 
на виховання та навчання обдарованих, 
талановитих учнів. Використання посібни-
ка �Геометричні тіла� дозволяє стимулюва-
ти пізнавальну активність учнів, здійснюва-
ти диференційований підхід до навчальної 
діяльності учнів, реалізувати принципи 
навчання: науковість і доступність, наоч-
ність і абстрактність, навчання індивідуаль-
ними темпами, єдність освіти, розвитку і 
виховання. 
З метою реалізації прикладної спрямо-

ваності курсу геометрії, забезпечення інте-
ресу до предмета, життєвої й професійної 
компетентності учнів, автор посібника 
пропонує розглянути багато тем, що 

втілюють цю мету, наприклад, однією з 
таких тем є "Теорема Ейлера". Вивчення її 
дозволяє викладачеві легко перейти до 
вивчення теми �Графи�, яка завжди із 
зацікавленням сприймається учнями.  
Теорему Ейлера історики математики 

називають першою теоремою топології � 
розділу математики, який займається вив-
ченням властивостей фігур, тіл та повер-
хонь, що не змінюються при деформаціях і 
дозволяють будь-які розтягнення й стис-
кання без розривів. Такі властивості нази-
ваються топологічними. Співвідношення 
Ейлера Г + В � Р = 2 для опуклих много-
гранників є саме такою топологічною влас-
тивістю. При доведенні теореми поверхню 
многогранника �натягають� на площину. 
При цьому грані, ребра деформуються, але 
їх кількість, а відповідно, і співвідношення 
Ейлера не змінюються. Зазначимо, що при 
цьому на площині створюється сітка, яка 
складається з точок та відрізків, що 
з�єднують їх. Така множина точок та мно-
жина відрізків (або навіть дуг), обидва кінці 
яких належать цій множині точок на 
площині, називається графом. Точки нази-
ваються вершинами графа, відрізки (або 
дуги) � ребрами графа. Для плоского графа 
також виконується співвідношення Ейлера 
і встановлюється зв�язок між трьома 
важливими розділами математики [1; 2]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикладами графів можуть бути схеми 

метрополітену, залізничних та шосейних 
доріг, плани виставок, структурні формули 
молекул, або, іншими словами, схеми, 
плани, карти без масштабів, що показують 
лише зв�язок між об�єктами. 

Застосувати теорію графів можна 
вирішуючи багато цікавих задач, 
наприклад, такі. 
Задача 1. Про три будинки та три колодязі. 
Три сусіда мають три колодязі. Чи 

можна провести доріжки від кожного 
будинку до кожного колодязя, які б не 
перетиналися? 

Теорія многогранників 

Топологія Теорія графів 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 28. � 2007. 
 

 

148 

Задача 2. Про географічну карту.  
Довести, що на будь-якій карті знай-

деться країна, яка граничить не більше ніж 
з п�ятьма країнами (будь-яку карту можна 
розглядати як граф, а країни на ній � як 
грані графа). 
Задача 3. Задача Ейлера про кенігсбер-

зькі мости. 

За часи Ейлера у м. Кенігсберзі (зараз 
м. Калінінград) було сім мостів через річку 
Прегель (рис.1, де L � лівий берег, P � пра-
вий берег, А,B � острови). Чи можна, про-
гулюючись мостами, пройти через кожний 
міст лише один раз? 

 
Рис. 1 

 
Нами наведено приклад �розвитку� 

лише однієї теми курсу геометрії, але 
таким чином можливо опрацювати і 
розвинути кожну тему. Ми впевнені, що 
завдяки такому підходу до навчання, учні 
зможуть пройти шляхом дослідників, а 
викладач, працюючи за посібником 
�Геометричні тіла�, може організувати на 
уроках геометрії навчально-дослідницьку 
діяльність, яка найбільше спрямована на 
розвиток творчих можливостей кожного 
учня.  
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