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Робиться спроба розв’язання проблеми використання диференційованого підходу у процесі ви-

вчення стереометрії. Наголошується на тому, що диференціація навчання сприяє кращому засвоєн-
ню матеріалу учнями з різними здібностями та рівнем знань, а також велика увага відводиться 
розв’язуванню стереометричних задач як основному чиннику розвитку просторової уяви учнів і фор-
мування їх алгоритмічної та обчислювальної культури. Стаття містить низку прикладів можливих 
вправ, спрямованих на виявлення рівня розуміння теорем та їх означень, а також пропонує модель 
здійснення диференційованого підходу на різних етапах уроку. 

 
 
Особистісно-орієнтований підхід у 

навчанні – складна теоретична і практи-
чна проблема, яка потребує досліджен-
ня й набуває все більшого визнання се-
ред фахівців. Процес навчання повинен 
наповнюватися діяльністю і спрямову-
ватись на становлення особистості. 
Проблема диференційованого підхо-

ду не є новою для сучасної школи. Про-
те висунення і розвиток концептуальної 
ідеї планування обов’язкових результа-
тів навчання дозволило підійти до цієї 
проблеми з нових позицій. Принципова 
відмінність нового підходу полягає у 
тому, що перед різними категоріями уч-
нів ставляться різні цілі: одні учні по-
винні досягти певного об’єктивно обу-
мовленого рівня математичної підгото-
вки, що називається базовим, а інші, що 
виявляють інтерес до математики і ма-
ють гарні математичні здібності, повин-
ні досягти більш високих результатів. 
Саме диференціація навчання дає 

можливість кожному учневі досягти ма-
ксимального розвитку відповідно до ін-
дивідуальних особливостей, інтересів і 
потреб. 
Диференційоване навчання геометрії 

в сучасній школі вимагає пошуку ефек-
тивних підходів до його здійснення під 
час організації усіх видів навчальної ро-

боти. Це потребує дидактичного аналізу 
кожного окремо взятого виду навчаль-
ної діяльності – розкриття її структури, 
визначення інтегрованої дидактичної 
мети, розробки відповідних засобів та 
методики їх застосування. 
У кожному класі є різні учні за свої-

ми нахилами та здібностями. І кожного 
треба навчити геометрії відповідно до 
його індивідуальних можливостей. Го-
ловне завдання викладання геометрії в 
школі – навчити учнів логічно мислити, 
аргументувати свої твердження, дово-
дити. Щоб навчити учнів міркувати, 
аналізувати, доводити, треба розвивати 
у них навички логічного мислення. 
У навчанні стереометрії велику роль 

відіграють задачі. 
Розв’язування стереометричних задач 

– це модель вивчення самої стереометрії. 
Тому робота з стереометричними задача-
ми повинна відображати всю діалектику 
зв’язків стереометрії з реальним світом: 
виникнення на практиці – побудова абст-
рактної теорії, що відповідає усім вимогам 
математичної формалізації – інтерпретація 
отриманих результатів, осмислення їх 
практичних додатків. Необхідно, відповід-
но крім розв’язування «готових» задач, 
показати учням процес їх народження, їх 
складання (починаючи з математизації 
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практичних ситуацій, що розглядаються). 
Далі, не можна вважати будь-яку задачу 
самостійною частинкою курсу стереомет-
рії, розв’язавши яку, ми втрачаємо до неї 
інтерес. Необхідно здійснювати співстав-
лення задач, що розв’язуються, шукати 
більш загальні способи їх розв’язування, 
аналізувати, яке коло практичних ситуацій 
вони можуть охопити. Виникають, таким 
чином, задачі другого рівня, метою яких є 
вивчення самих стереометричних  задач (у 
їх традиційному розумінні). Такі «задачі 
про задачі» значно підвищують ефектив-
ність вивчення стереометрії. Немає ніяких 
підстав відмовлятися від них у процесі ви-
вчення стереометрії в старших класах. 
Розв’язуючи задачі, учні засвоюють 

найважливіші геометричні поняття, 
оволодівають математичною символі-
кою, навчаються використовувати дове-
дення. 
Розв’язування стереометричних за-

дач сприяє розвитку просторової уяви 
учнів, формуванню їх алгоритмічної та 
обчислювальної культури. 
Одним із видів стереометричних за-

дач є задачі на доведення. Щоб уміти 
розв’язувати задачі на доведення, треба 
мати добре розвинуті логічне мислення 
і просторову уяву. 
Без виконання достатньої кількості 

вправ не буде досягнута головна мета – 
розвиток просторової уяви учнів. Так у 
темі «Паралельність прямих та площин 
у просторі» порівняно багато теорем і їх 
доведень.  
Частина вправ має форму запитань і 

ставить собі за мету виявити, чи прави-
льно учні розуміють зміст означення, 
розглянуті аксіоми та теореми. Наведе-
мо приклади. 
Приклад 1. Нехай пряма l паралельна 

до площини. Чи існують на площині 
прямі, паралельні до l ? Якщо так, то 
скільки таких прямих? Чи існують на 
площині прямі, не паралельні до l ? Як-
що так, то скільки таких прямих? 
Приклад 2. Дві прямих паралельні до 

площини. Чи паралельні вони між со-
бою? Чи знайдеться на площині пряма, 

що паралельна обом даним прямим? 
Приклад 3. Пряма паралельна двом 

даним площинам. Що можна стверджу-
вати про взаємне розміщення цих пло-
щин? 
Приклад 4. Площини δ і σ паралельні 

до даних прямих l1 і l2 ? Чи паралельні 
ці площини між собою? 
Приклад 5. Пряма паралельна двом 

площинам, що перетинаються. Чи пара-
лельна вона до лінії їх перетину? 
Такі вправи зацікавлюють учнів, ви-

магають для одержання правильної від-
повіді виконання схематичних малюнків. 
Щоб учні навчилися розв’язувати зада-

чі, треба починати з неважких, далі розгля-
дати задачі середньої складності і т.д. 
Під час розв’язування стереометри-

чних задач на доведення корисно звер-
тати увагу учнів на аналогічні планіме-
тричні задачі, особливо якщо і методи їх 
розв’язування аналогічні. 
Навчаючи дітей доводити стереоме-

тричні твердження, слід пам’ятати, що: 
- доведення повинно бути раціо-

нальним; 
- малюнок повинен передавати 

суть задачі; 
- міркування повинні бути чітки-

ми, доведення – чистим. 
У процесі розв’язування задач на до-

ведення в учнів часто виникає низка 
труднощів. Вони пов’язані у першу чер-
гу з нестійкими знаннями учнів теоре-
тичного матеріалу. Або учні добре за-
пам’ятали формулювання означень і те-
орем, але не знають, що з ними робити, 
де і коли їх треба застосовувати. 
Щоб допомогти школярам вчити 

стереометрію, учителю необхідно весь 
час вказувати на ті зв’язки, які існують 
між стереометричними твердженнями, 
показувати, що розуміння цих зв’язків 
значно полегшує запам’ятовування ма-
теріалу уроку. 
Учні повинні знати, що для вивчення 

геометрії не потрібно заучувати на-
пам’ять всі факти, а краще знаходити 
зв'язок між ними і з одних фактів одер-
жувати інші за допомогою висновків. 
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Учням необхідно роз’яснити, що до-
ведення будь-якого факту необхідне для 
того, щоб переконатись самим і переко-
нати інших у тому, що певна власти-
вість фігури є загальною і необхідною, 
обов’язковою в усіх випадках, коли ви-
конуються певні умови. 
Розв’язанню задач на доведення на 

уроках стереометрії виділяється досить 
мало часу. А саме ці задачі найбільше ро-
звивають логічне мислення учнів. Вони 
примушують їх систематизувати всі свої 
знання для досягнення поставленої мети. 
Під час розв’язування задач на дове-

дення необхідно привчати дітей робити 
аналіз. За допомогою аналізу ми знахо-
димо ланцюг міркувань, що приводить 
до необхідного висновку.  
Диференційований підхід доцільно 

здійснювати на певних етапах уроку. Так, 
на етапі введення нового поняття, власти-
вості, алгоритму учителю потрібно пра-
цювати з усім класом, без поділу його на 
групи. Але після того, як кілька вправ ви-
конано на дошці, учні можуть розпочати 
диференційовану самостійну роботу. Її 
особливість полягає у тому, що група ба-
зового рівня і група підвищеного рівня 
отримують завдання, що відрізняються не 
тільки змістом, але й формою їх подачі. 
Урок розпочинається з ознайомлен-

ня з планом вивчення теми пояснення 
вимог до оцінки знань з урахуванням 
рівневого засвоєння матеріалу на заліку 
і контрольній роботі.  
З метою активізації пізнавальної дія-

льності виділяємо групу учнів, які з пер-
шої хвилини уроку самостійно вивчають 
теорію за підручником. З усім класом ор-
ганізовується евристична бесіда про па-
ралельність прямих, пряму і площину у 
просторі, потім розглядається проблемна 
задача з виходом на необхідність обґрун-
тування паралельності площин. Усі тео-
реми доводяться з активним залученням 
учнів, що самостійно вивчили матеріал з 
підручника. Учень на дошці робить ма-
люнок, усно доводить теорему, а учитель 
повторює і записує її доведення. 
Метою другого уроку є навчання 

розв’язуванню опорних задач. Форма 
організації уроку групова. Попередньо 
проводиться тестування, яке виділяє 
міжособистісні стосунки у класі. Учням 
пропонуються наступні запитання: 

- З ким із товаришів ти хотів би 
разом працювати? 

- З ким із товаришів ти хотів би 
разом відпочивати, розважатися? 

- Кому би ти довірив свою таємницю? 
З кожного питання потрібно написа-

ти 3 прізвища: кого обираєш у першу 
чергу, у другу і в третю. 
У результаті складаються 4 різнорів-

неві групи. У кожній групі обирається 
по 2 лідери. Один називається теорети-
ком, а інший – практиком. 
Мета диференційованої роботи на 

цьому уроці – навчити кожного учня 
розв’язувати опорні задачі (тобто задачі 
першого рівня). Причому, оскільки си-
льний учень справляється з цим завдан-
ням швидше, він повинен забезпечити 
засвоєння матеріалу слабкими учнями. 
На перерві учитель роз’яснює коман-

дирам груп їх обов’язки на це заняття. 
Урок розпочинається з підготовки коман-
дирів-теоретиків до доведення теорем. У 
цей час групам дається завдання проду-
мати розв’язування трьох задач (логічної, 
конструктивної та обчислювальної). Час 
на розв’язування – 20 хвилин. Команди-
ри-практики повинні забезпечити проду-
ктивну роботу у групах. Після закінчення 
виділеного часу кожній групі визначаєть-
ся одна із задач для захисту перед класом. 
Визначається і учень, який буде виступа-
ти від даної групи. Четверта група – екс-
перти. Їх завдання – оцінити діяльність 
тих, хто виступає. 
У командирів-практиків є лист облі-

ку роботи кожного члена групи. Цей 
лист здається у кінці уроку учителю. Це 
допомагає побачити реальну картину 
засвоєння матеріалу кожним учнем. 
Командири-теоретики оцінюються 

учителем, а експерти оцінюють відпові-
ді своїх товаришів за наступною систе-
мою:
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Прізвища 
Формулювання 
теореми (умови 

задачі) 

Малюнок, 
запис умови 

Повнота 
відповіді 

Строгість 
відповіді 

Оцінка 

1. + + + + 12 
2. ±  + + ±  10 

 

На цьому етапі навчання 
розв’язуванню опорних задач ми відда-
ємо перевагу організації групової само-
стійної роботи, мотивуючи це тим, що 
зразки елементів розв’язку задач мо-
жуть бути знайдені учнями у підручни-
ку, і на попередньо підготовлених ма-
люнках на дошці. У результаті до кінця 
уроку на дошці з’являються зразки 
розв’язку усіх задач. 
Третій урок – розв’язування задач 

більш високого рівня. Організація на-
вчальної роботи групова. 
Групи тепер однорівневі. Як же здій-

снюється їх формування? На перших 
етапах учитель виділяє групи за наступ-
ним принципом: 

1. Виділяє сильних учнів, утворю-
ючи групу ІІІ рівня. 

2. Виділяє слабких учнів, утворю-
ючи групу І рівня. 

3. Інші учні складають групу ІІ рівня. 
Для групи ІІІ рівня забезпечується 

просування далі у результаті самостій-
ного розв’язування більш складних за-
дач. Їм пропонується дві задачі другого 
рівня і одна творча. Учні цієї групи си-
дять за круглим столом, і для них ство-
рюються умови для колективної роботи. 
Для контакту з цією групою учитель ви-
трачає на уроці мінімум свого часу, то-
му пропонується методика готового 
розв’язку, тобто за 10 хвилин до кінця 
уроку показати заздалегідь заготовлені 
на аркушах розв’язки складних задач, 
які протягом часу, що залишився, мо-
жуть розібрати ці учні. 
Мета роботи із учнями початкового та 

середнього рівнів – закріплення навичок 
розв’язування опорних задач. Їм пропо-
нується дві задачі – першого та другого 
рівнів. Іде робота біля дошки і у зошитах. 
Учитель працює з цими учнями повільно, 
аналізуючи умови, виконуючи малюнок, 
розраховуючи і аргументуючи кожен 

етап розв’язування задач. 
З групою ІІ рівня організується напі-

всамостійна робота. Цій групі пропону-
ється три задачі: одна першого і дві дру-
гого рівня, тобто ті ж задачі, що й для 
групи І рівня, але у більшому обсязі, за 
виконання яких учень може одержати 
оцінку. Учням цієї групи надається пра-
во вибору:  
а) якщо матеріал не викликає труд-

нощів, то він виконує роботу самостій-
но, коректуючи своє розв’язання з тим, 
що на дошці;  
б) якщо є сумніви у своїх силах, то 

він може приєднатися до роботи групи І 
рівня. 
У подальшому можна здійснювати 

формування більш мобільних груп, за-
безпечуючи добровільне переміщення 
учнів з однієї групи до іншої з ураху-
ванням досягнення певних результатів 
навчання. 
Завдання на самопідготовку також 

намагаємося диференціювати. Напри-
клад, після другого уроку пропонується 
виконати задачі із розділу стенда міні-
мального обов’язкового рівня. І налаш-
товуємо учнів на задачі другого і тре-
тього рівнів. 
На третьому уроці пропонуємо дві 

задачі із розділу другого рівня і налаш-
товуємо учнів на творчі задачі. 
Цим ми визначаємо обов’язковий об-

сяг і рівень завдань і спрямовуємо увагу 
учнів на вибір більш складних задач. 
Четвертий урок – урок-залік. Головною 

метою цього уроку вважаємо продовження 
формування навичок розв’язування задач. 
Друга мета – контроль засвоєння матеріалу 
першого і другого рівнів. 
Залік складається з двох частин – те-

оретичної і практичної. Теоретична час-
тина включає у себе доведення теореми. 
Щоб вислухати кожного учня, на допо-
могу приходять консультанти. Це ко-
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мандири-теоретики, які доводили тео-
реми на другому уроці і допомагали 
учителю на першому.  
Оцінка за залік формується за бальною 

системою: доведення теореми – 4 бали і 
розв’язування кожної задачі – по 4 бали. 
Підбір завдань до рівневої контроль-

ної роботи здійснюється наступним чи-
ном: два завдання включають у себе за-
дачі початкового і середнього рівнів, 
одна задача достатнього рівня і одна за-
дача високого рівня. 
Учні позитивно оцінюють рівневу 

контрольну роботу такої будови, оскі-
льки немає великого об’єму завдань. 
Така контрольна робота, крім контро-
люючої функції, має велике виховне 
значення і, звичайно, сприяє подальшо-
му розвитку учня. Виникає елемент 
співробітництва. 
Ми спрямовуємо зусилля і на те, 

щоб залік і контрольна робота мали і 
навчальні функції. З цією метою після 
закінчення уроку на дошці вивішуються 
зразки розв’язку всіх задач.  
Аналіз результатів, отриманих після 

вивчення даної теми, дозволяє зробити 
висновок про виправданість обраної 
нами методики.     
Зупинимося на одній із таких форм: 

диференційованій допомозі учителя 
безпосередньо у ході пошуку розв’язку 
стереометричних задач. 
Думка окремих учителів, що учні пер-

шої групи повинні розв’язувати тільки 
прості задачі, є неправильною. У психоло-
гічних дослідженнях показано, що звичні 
способи розв’язування у слабких учнів 
нав’язливо відтворюються, заважають ве-
сти пошук у різних напрямках, у кінцево-
му результаті гальмують розвиток. Тому і 
з учнями цієї групи, як і під час роботи з 
учнями другої та третьої груп, варто поряд 
із простими задачами розв’язувати склад-
ні. Учнями усіх трьох груп може бути 
розв’язана одна і та ж складна задача, але 
ступінь допомоги учителя кожній з груп 
буде різною. 
Цей ступінь визначається специфікою 

кожного з п’яти етапів розв’язування за-
дач:  

- підготовки до розв’язування;  

- пошуку плану розв’язування;  
- складання плану розв’язування;  
- здійснення розв’язування;  
- обговорення знайденого розв’язку 

(узагальнення знайденого способу роз-
в’язування, формулювання евристичних 
прийомів, використаних під час розв’я-
зування і т.д.). 
Учням третьої групи можливе на-

дання допомоги тільки на другому і 
п’ятому етапах. Для учнів другої групи 
може бути організована допомога на 
першому, другому і п’ятому етапах. Уч-
ні першої групи потребують допомоги 
на усіх етапах розв’язування задачі, 
тільки поступово допомога і контроль 
учителя послаблюється на четвертому, 
потім на третьому етапі розв’язування 
(учні переходять у другу групу). 
На деяких етапах повинна бути ор-

ганізована допомога учням різних груп, 
наприклад на першому етапі – учням 
першої та другої груп. З учнями першої 
групи можна згадати необхідний теоре-
тичний матеріал, порозв’язувати підза-
дачі, до яких зводиться вихідна задача, 
як самостійні (частина їх може бути 
розв’язана усно), розв’язати аналогічну, 
більш просту задачу з метою знайдення 
методу розв’язування. 
Учні другої групи можуть поперед-

ньо розв’язувати підзадачу у процесі 
підготовки до розв’язання основної за-
дачі. Потім учитель допоможе їм звести 
вихідну задачу до вже розв’язаної про-
думаної системи питань.     
Різнорівневі задачі, складені з ураху-

ванням можливостей учнів, створюють у 
класі сприятливий психологічний клімат. 
В учнів виникало почуття задоволення 
після кожного правильного розв’язаного 
завдання. Успіх, відчутий у результаті 
подолання труднощів, дає могутній ім-
пульс для підвищення пізнавальної діяль-
ності. В учнів, у тому числі і слабких, 
з’являється впевненість у своїх силах, во-
ни уже не відчувають страху перед нови-
ми задачами, ризикують пробувати свої 
сили в незнайомій ситуації, беруться за 
розв’язування задач більш високого рів-
ня. Усе це сприяє активізації розумової 
діяльності учнів, створенню позитивної 



 
 

© Kyryk І . 

 

173 

мотивації до навчання.   
О.В.Погорєлов писав, що головне 

завдання викладання геометрії у школі 
– навчити учня логічно міркувати, ар-
гументувати свої твердження, доводити. 
Дуже небагато з тих, хто закінчить 
школу, стане математиками, а тим бі-
льше геометрами. Будуть і такі, які у 
своїй практичній діяльності жодного 
разу не скористається теоремою Піфа-
гора. Проте навряд чи знайдеться хоча б 
один, кому б не довелося міркувати, 
аналізувати, доводити. 
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Резюме. Кирик І.О. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. В статье делается попытка решения проблемы использования 
дифференцированного подхода в процессе изучения стереометрии. Отмечается, что дифференциация 
обучения способствует лучшему усвоению материала учениками с различными способностями и уров-
нем знаний, а также большое внимание уделяется решению стереометрических задач как основному 
фактору развития пространственного воображения учеников и формирования их алгоритмической и 
вычислительной культуры. Статья содержит ряд возможных упражнений, направленных на выявле-
ние уровня понимания теорем и их определений, а также предлагает модель осуществления диффе-
ренцированного подхода на различных этапах урока. 

Summary. Kyryk І. THE DIFFERENTIATED APPROACH IN THE PROCESS OF SOLVING 
STEREOMETRICAL TASKS. The attempt of decision the problem of usage the differentiated approach in 
the process of studying stereometry is done in the article. It is underlined that differentiation of studies is instru-
mental in the best mastering of material pupils with different capabilities and level of knowledges. Large atten-
tion is taken solving of stereometry tasks as basic factor of development of pupils’ spatial imagination and form-
ing of them algorithmic and calculable culture. The article contains the row of possible exercises, directed on 
the exposure of theorem’s understanding level and their determinations, and also the model of realization the 
differentiated approach offers on the different stages of lesson. 


