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Представлено один з можливих зразків вивчення теми з курсу геометрії на
практичних заняттях з методики навчання математики.
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Перехід вищої школи на кредитно-
модульну систему навчання, а також зміни
програми навчання з математики загаль-
ноосвітньої школи вимагають іншого
рівня до підготовки майбутнього вчителя.
Велику роль на сучасному етапі розвитку
вищої освіти відіграє самостійна робота
студентів, підвищуються вимоги до про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя.

Пропонуємо зразок вивчення однієї з
тем на практичних заняттях з методики
навчання математики.

Мета статті: з’ясувати зміст теми
в курсі планіметрії основної школи,
опанувати методику навчання основних
структурних елементів теми.

Завдання:
– з’ясувати зміст понять: трикутник,

висота, бісектриса і медіана трикутника,
зовнішній кут трикутника, прямокутний
трикутник;

– проаналізувати програму з матема-
тики для загальноосвітніх навчальних
закладів класів з поглибленим вивченням
математики з теми „Трикутники”;

– розглянути методичні особливості
вивчення теми за діючими альтернатив-
ними підручниками;

– розробити методику формування
основних понять теми та методику
вивчення теорем;

– розкрити методичні особливості
розв’язування задач з теми „Трикутники”.

Змістова структура теми

№
п/п

Структурні елементи змісту Де знайти
відповідь

1 Місце теми в програмі. Основна мета вивчення та
вимоги до математичної підготовки учнів

[4, 2]

2 Специфіка вивчення основних понять теми [1, 2, 3]
3 Методика вивчення теорем, формування умінь

застосовувати їх під час розв’язування задач
[3, 7, 8]

4 Особливості системи задач [1, 2]

У результаті вивчення теми студент
повинен знати:

– означення трикутника та різних його
видів, висоти, медіани, бісектриси трикут-
ника та їх властивості, властивість рівно-
бедреного трикутника, ознаки рівності
трикутників, теорему про суму внутрішніх

кутів трикутника, властивість зовнішнього
кута трикутника;

–  теорему косинусів та синусів та
наслідки з них;

– алгоритми розв’язування довільних
трикутників;

а також повинен уміти:
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– зображати та знаходити на малюнках
рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні
трикутники та їх елементи;

– доводити рівність трикутників;
– застосовувати властивості трикутни-

ків та їх елементів до розв’язування задач;
– розв’язувати задачі, застосовуючи

алгоритми розв’язування трикутників;
– виконувати методичні завдання,

пов’язані з темою „Трикутники”.

Контрольно-смислові запитання і
завдання репродуктивного характеру

(перша самооцінка)
1. Опишіть місце теми в програмі

шкільного курсу геометрії основної школи.
2. Яким є зміст теми „Трикутники” в 7

класі за програмою 12-річної школи?
3. Які означення трикутника даються в

діючих альтернативних шкільних підруч-
никах з геометрії для 7-го класу?

4. Які існують класифікації трикутни-
ків?

5. У чому полягає відмінність у понят-
тях „бісектриса кута” і „бісектриса трикут-
ника”?

6. Які приклади необхідно розглянути
під час формування поняття „зовнішній кут
трикутника” абстрактно-дедуктивним методом?

7. У чому полягає метод геометричного
фузіонізму?

8. Якими ще способами, відмінними від
тих, що наведені в діючих підручниках,
можна довести теорему про суму кутів
трикутника?

9. Якими способами доводяться три
ознаки рівності трикутників в діючих
альтернативних підручниках з геометрії
для 7 класу?

10. Опишіть особливості системи задач
в діючих альтернативних підручниках з
теми „Трикутники”.

11. Розгляньте види задач, які необхід-
но розв’язати з учнями на застосування
ознак рівності трикутників.

12. Яким методом доводиться теорема
косинусів і опишіть у діючих альтернатив-
них підручниках?

13. Де використовуються надалі в курсі
планіметрії теореми синусів та косинусів?

Відповіді та вказівки до контрольно-
смислових запитань і завдань
репродуктивного характеру

1. Пропедевтичне ознайомлення з
поняттям „трикутник” починається ще в
початковій школі. На цьому етапі учні
повинні вміти: розпізнавати і зображати
трикутник, обчислювати його периметр. В
5-6 класах продовжується пропедевтичне
вивчення теми. Вивчається трикутник, його
периметр, види трикутників, рівність фігур.
В курсі геометрії 7 класу за програмою
тема „Трикутники” вивчається на протязі
18  годин.  В курсі геометрії 9  класу за
програмою 11-річної школи вивчається
тема „Розв’язування трикутників” на
протязі 12 годин.

2. За програмою 12-річної школи тема
„Трикутники” в 7 класі має такий зміст:

1) трикутник і його елементи. Рівність
геометричних фігур. Ознаки рівності
трикутників;

2) види трикутників. Рівнобедрений
трикутник, його властивості та ознаки.
Висота, бісектриса і медіана трикутника;

3) ознаки рівності прямокутних трикутни-
ків. Властивості прямокутних трикутників;

4) сума кутів трикутника. Зовнішній кут
трикутника і його властивості;

5) нерівність трикутника.
3. У підручнику [7], наприклад,

трикутник означається наступним чином:
Трикутником називається геометрична
фігура,  яка складається з 3-х точок,  що не
лежать на одній прямій і 3-х відрізків,  які
сполучають ці точки. В підручнику [8]
трикутник означається, як замкнена ламана
з 3-х ланок.

4. Існують різні класифікаційні суми
трикутників. Наприклад, в підручнику [7]
представлено класифікацію трикутників за
сторонами і кутами, яка має наступний
вигляд (схема 1).
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Схема 1

Класифікація трикутників в підручнику М.І.Бурди

Трикутники

Різносторонні

Рівнобедрені

Рівносторонні

Гострокутні Прямокутні Тупокутні

Є інші класифікації, як наприклад, такі:
Схема 2

Класифікація трикутників за сторонами

ТРИКУТНИКИ

Різносторонні Рівнобедренні

Рівносторонні Нерівносторонні

Схема 3
Класифікація трикутників за кутами

ТРИКУТНИКИ

Гострокутні ТупокутніПрямокутні

Схема 4
Інші класифікаційні схеми

Трикутники

Прямокутні
трикутники

1

2 4 3

1 - трикутники

2 - рівнобедрені

3 - прямокутні
4 - прямокутні
рівнобедрені
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5. Учні мають розуміти, що
бісектриса кута – промінь, а бісектриса
трикутника – відрізок. Це слід показати на
рисунку (рис. 1 і рис. 2)

Рис. 1
С

А В

Рис. 2
6. Щоб в учнів не створилося

неправильне уявлення про те, що
зовнішній кут трикутника завжди
більший, ніж внутрішній, суміжний з ним,
не можна обмежуватися прикладами
зовнішніх кутів лише гострокутного
трикутника, а слід запропонувати
позначити учням всі зовнішні кути таких
трикутників (рис. 3 і рис. 4)

Рис. 3

Рис. 4
7. У математиці є своєрідний підхід

до вивчення геометрії – метод геометрич-
ного фузіонізму (від латинського слова
„фузіо” – злиття), згідно з яким плані-
метричний і стереометричний матеріал
слід подавати одночасно, надаючи
перевагу стереометрії. Переходи думок від
двовимірної площини до тривимірного
простору полегшать потужний розвиток
інтуїції школяра. Дивись докладніше [6].

Багато років тому єгиптяни знали, що
коли сторони трикутника 3,  4,  5,  то він
прямокутний. Землеміри Стародавнього
Єгипту так будували прямий кут: ділили

мотузку на 12 рівних частин і кінці
зав’язували. Потім мотузку розтягували на
землі так, щоб утворився трикутник зі
сторонами по 3, 4, 5 поділок. Більший з
кутів утвореного трикутника – прямий.
Ребра бічних граней єгипетських пірамід
утворюють майже рівносторонні три-
кутники. Дивись докладніше [7, с.76-77].

8. Можна ще запропонувати 2 спосо-
би доведення. Наприклад, в першому
здійснити додаткову побудову таким
чином, а саме, провести ВД паралельно АС
(рис. 5).

A

B D

C

Рис. 5
Другий спосіб розглядає іншу

додаткову побудову: треба продовжити
сторони ВС і АВ за вершину В (рис. 6)

A

B

C

Рис. 6
9. Дві перші ознаки рівності

трикутників доведені в нових підручниках
[7] і [8] з використанням накладання.
Третя ознака доводиться способом
прикладання, бо він зрозуміліший, хоч і
вимагає розгляду трьох випадків.

10. Задачі підручників [7] та [8] є більш
різноманітними, ніж в підручнику [10]
О.В.Погорєлова. По-перше, задачі обох
підручників диференційовані. В підручни-
ку [8] наведено 2 рівні складності, в
підручнику [7] запропоновано 4 рівні
складності задач. Також в підручниках
представлено багато усних задач, задач за
готовими малюнками, задач для повторен-
ня, деякі задачі наведено з розв’язанням.

11. Задачі на застосування ознак рів-
ності трикутників поділяються на 3 види:
1) на доведення рівності трикутників; 2) на
доведення рівності деяких елементів три-
кутників; 3) в яких для доведення рівності
трикутників, або їх елементів треба
розглянути кілька пар рівних трикутників.

12. Теорема косинусів доводиться
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векторним методом.
13. Теореми синусів та косинусів вико-

ристовуються надалі в шкільному курсі
планіметрії при виведенні формул для
обчислення площ деяких простих фігур і
при розв’язуванні задач відповідної теми.

Методичні завдання реконструктивного
та творчого характеру

(для самостійної роботи)
1.Проаналізувати діючі альтернативні

підручники на предмет вивчення теми
„Ознаки рівності трикутників”.

2.Яким ще способом, відмінним від
того,  що наведений в підручниках [7]  та
[8] можна довести третю ознаку рівності
трикутників?

3.Розробити конспект уроку засвоєння
нових знань за темою „Сума кутів трикут-
ника”.

4.Якими є методичні особливості
введення понять медіани, висоти, бісектриси
трикутника?

5.Які усні вправи можна запропону-
вати після вивчення понять висота,
медіана, бісектриса трикутника?

6. Розробити фрагмент уроку засвоєння
нових знань за темою „Теорема косинусів”.

7.Яку прикладну задачу з теми
„Теорема косинусів” варто запропонувати
учням?

8.Розробіть методику розв’язання з
учнями наступної задачі:

Задача. Плиточки, що мають форму
рівних рівносторонніх трикутників, викла-
дають на площині так, що одна з вершин у
них спільна, а сторони двох сусідніх
збігаються. Чи можна скласти в такий
спосіб „розетку” без зазорів? Якщо можна,
то скільки плиточок для цього треба
взяти? Знайдіть градусну міру кута, який
утворюють два сусідні відрізки зовнішньої

границі „розетки”.
9. Яки засоби наочності доцільно

використати під час вивчення теми „Сума
кутів трикутника”?

10. Підготувати презентацію методич-
ної літератури для вчителів для вивчення
теми „Трикутники”.

11. Розробіть методику розв’язання з
учнями наступних нестандартних задач:

Задача 1. Чи є ознакою рівності три-
кутників твердження: „Якщо дві сторони і
гострий кут не між ними одного тупокут-
ного трикутника відповідно дорівнюють
двом сторонам і куту не між ними другого
тупокутного трикутника, то такі трикут-
ники рівні між собою”.

Задача 2. Вчитель математики розрізав
трикутний торт на 6 частин уздовж трьох
його бісектрис.  Собі він узяв шматочок у
формі прямокутного трикутника. Чи мав
той торт форму рівнобедреного трикутни-
ка? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 3. Чи може пластинка мати
форму такого рівнобедреного трикутника,
щоб її можна було розрізати на дві
трикутні частини з такими самими кутами,
як і у вихідного трикутника [9]?

12. Які усні вправи доцільно розв’я-
зати з учнями після вивчення теореми про
медіану рівнобедреного трикутника?

13. Якою може бути система вправи на
підведення під поняття „медіана трикутни-
ка”?

14. Розв’яжіть задачу № 311 з підруч-
ника [8].

Зразки відповідей і вказівки до завдань
реконструктивного та творчого характеру

1. Аналіз методики вивчення ознак
рівності трикутників доцільно подати у
вигляді наступної схеми:

№
п/п

Автор підручника
з геометрії

Означення
рівності трикутника

Спосіб доведення
ознак рівності трикутників
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2. Третю ознаку рівності трикутників
можна довести способом, відмінним від
того, що наведений в діючих підручниках.

Нехай у трикутників АВС і КРТ АВ=КР,
АС=КТ, ВС=РТ (рис. 7).

B

A C K

P

T

B

T
C

O P

A
K

a) б) в)

Рис. 7
Накладемо один з цих трикутників на

другий так, щоб сторона АС збіглась з КТ.
Якщо сторона КР не співпаде з АВ, то

вона займе положення АР. При цьому
АР=АВ і СР=СВ. Отже, трикутники АВС і
АРС –рівнобедрені. їхні медіани АО і СО
мають бути перпендикулярні РВ. Вийде,
що через одну точку О можна провести
дві різні прямі, перпендикулярні до РВ,  а
це неможливо. Отже, припущення про те,
що АР і АВ не співпадають – неправильне.
Отже, якщо накласти трикутник КРТ на
трикутник АВС так,  щоб сумістилися їх
сторони АС і КТ, то обов'язково сумістять-
ся також АВ і КР, ВС і РТ. Тобто два дані
трикутники сумістяться всіма своїми
точками.

4. Вводячи поняття медіани, бісектри-
си і висоти трикутника, добре використати
конструктивний підхід, тобто спочатку
навчити учнів будувати медіану, бісектри-
су і висоту, а потім уже формулювати
формально-логічні означення цих понять.

Побудову медіан, бісектрис і висот
можна виконати за допомогою лінійки з
поділками, транспортира, прямокутного
трикутника, оскільки питання про побудо-
ву за допомогою циркуля і лінійки
розв’язується трохи пізніше.

При поясненні треба звернути увагу на
кількість медіан, висот і бісектрис у
трикутнику, на перетин медіан (бісектрис)
в одній точці,  на побудову висот у
тупокутному трикутнику і на запис, що
розкриває зміст розглядуваних понять.
Наприклад, АМ – медіана трикутника
АВС, оскільки ВМ=МС і точка М належить
ВС, або АМ – висота трикутника АВС,
оскільки АМ перпендикулярно ВС і М
належить ВС.

Доцільно розказати про походження
слова «медіана» – від латинського medius,
що в перекладі означає «середній».

5. Після вивчення понять пропонують-
ся наступні усні вправи:

1) У якому трикутнику сторона є його
висотою?

2) Доведіть, що промінь АМ, який
містить медіану АМ трикутника АВС,
проходить між сторонами кута ВАС.

3) Чи правильне твердження: у рівно-
бедреному трикутнику медіана є бісектри-
сою і висотою?

4) Чи існує трикутник,  в якому будь-
яка медіана є бісектрисою і висотою?

5) У трикутнику СDЕ кут C дорівнює
куту D. До якої сторони проведена медіана
буде бісектрисою і висотою?

6. Почати вивчення теореми косинусів
необхідно з актуалізації опорних знань,  а
саме:

- згадайте теорему Піфагора.
- запишіть теорему Піфагора у вигляді

рівності для прямокутного трикутника з
катетами а і b  та гіпотенузою с.

Далі вчитель каже,  що для довільного
трикутника зі сторонами а, b, с і кутом,  який
напроти сторони с, виконується рівність:

gcos2222 abbас -+=  і відмічає, що якщо
°= 90g , то 22222 90cos2 baabbас +=°-+= ,

тобто теорема Піфагора є частинним
випадком теорема косинусів. Надалі
вчитель може запропонувати довести
самостійно теорему за наступним планом:

1).  Виразіть вектор ВС  через вектори
АС  і АВ .

2). Піднесіть обидві частини отриманої
рівності до квадрату.

3). Виразіть скалярний добуток векторів
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АВ  і АС  через їхні модулі і косинус кута
між ними.

7. Задача. З трьох жердин з довжина-
ми 2 м; 0,8 м; 1,6 м необхідно виготовити
трикутну конструкцію,  з’єднавши їх
кінцями.

а) Чи можна це зробити?
б) Нехай спочатку з’єднуються жер-

дини довжинами 0,8  м і 1,6  м.  Під яким
кутом їх можна розташувати?

в) Якими будуть інші кути трикутної
конструкції?

12. Усні вправи варто розв’язати такі:
1) У трикутнику трикутнику МРК два

кути М і К мають градусні міри по °30 ,
кут Р дорівнює °120 . РТ – медіана.
Знайдіть кути трикутника МРТ.

2) У рівнобедреному АВС на основі
АВ, яка має довжину 10 см, відмічено
точку D, причому BD =  5   см.  Знайдіть
кути CDA і CDB.

14. Після виконання малюнку до задачі
можна помітити, що всі 3 бісектриси
кожного трикутника проходять через одну
точку, як і три медіани, і три прямі, яким
належать висоти трикутника. Більш строге
доведення цих тверджень учнів зрозумі-
ють пізніше.  А в 7  класі з ними можна
ознайомитись на дослідницько-інтуїтив-

ному рівні.
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