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Актуальність. Спрямованість системи
освіти переважно на засвоєння знань вже
не відповідає сучасному соціальному замов-
ленню, яке вимагає виховання самостій-
них, ініціативних і відповідальних молодих
людей, здатних ефективно взаємодіяти у
виконанні соціальних, виробничих і еко-
номічних завдань. Нині функцією матема-
тичної освіти є не лише надання учням
системи математичних знань і вмінь, а й
забезпечення цілісного орієнтування у
світі з позицій інтересів людини, ефектив-
ного використання математичних знань і
умінь для визначення свого місця в житті,
продовження неперервної освіти впродовж
усього життя.

Геометрія, як навчальний предмет, має
широкі можливості щодо інтелектуаль-
ного розвитку учнів і впливу на особис-
тість. Це обумовлюється принциповими
зв’язками геометричної науки з практикою,
перетворюючою діяльністю і загальнокуль-
турним розвитком людини. Геометричний
зміст має бути предметом і метою діяль-
ності школярів. Потрібно враховувати, що
знання і вміння свідомо засвоюються
лише тоді, коли учень з виконаної діяль-
ності та її результатів здобуває інформа-
цію про істотні властивості реального
світу.

Результати психологічних досліджень

свідчать про те,  що умовою засвоєння
учнями деякого змісту є представлення
його у якості предмету їх діяльності, тобто
у вигляді задачі, що спонукає активну
пізнавальну діяльність. Це означає, що
саме геометричні вправи виконують функ-
цію засобу організації навчальної діяльності
учнів щодо засвоєння геометричного
змісту, вироблення навичок оперування
знаннями, інтелектуального і культурного
розвитку. Тому проблема вдосконалення
методичного забезпечення процесу навчан-
ня геометрії в основній школі стосується,
насамперед, існуючих систем вправ та
методики їх добору.

Метою статті є обґрунтування
загальнодидактичних принципів побудови
системи вправ з геометрії в основній
школі на основі аналізу теоретичних
основ дослідження проблеми.

Основний зміст. Проблема добору
системи навчальних вправ багатоаспектна.
Для її дослідження потрібний системний
підхід, тобто врахування психологічних,
дидактичних, методичних і суто предмет-
них аспектів. Враховуючи дидактичні
принципи навчання, цілі та вимоги до
результатів навчання геометрії в основній
школі, особливості навчальної пізнаваль-
ної діяльності учнів відповідної вікової
категорії, систематизуючи різні підходи до
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побудови системи навчальних вправ нами
обґрунтовано принципи добору системи
вправ з геометрії в основній школі –
загальнодидактичні положення, які
визначають напрями діяльності по добору
системи вправ і спрямовані на досягнення
відповідних методичних цілей. Конкретні
вимоги, що реалізують принципи добору
системи вправ, є ознаками, наявність і
врахування яких створює передумови для
ефективної організації навчального проце-
су з геометрії в основній школі.

1. Принцип повноти. Система вправ з
геометрії в основній школі має бути
повною. Це означає, насамперед, що
система вправ повинна відповідати діючій
програмі, підручнику чи навчальному
посібнику, тобто містити достатню кількість
вправ до всіх розділів, тем, передбачених
програмою і розміщуватися у відповідній
послідовності, забезпечувати реалізацію
відповідних програмних вимог. Система
вправ з геометрії в основній школі має
містити достатню кількість вправ для
реалізації їх функцій (навчальних, розви-
вальних, виховних, контролюючих і
коректуючих); підсистеми вправ для
організації систематичного повторення
матеріалу, самостійної навчальної діяль-
ності, для її контролю і корекції.

Вправи є однією з форм прояву
методів навчання. Тому наступною вимо-
гою до системи вправ з геометрії в основ-
ній школі є реалізація методів навчання
геометрії. За характером навчально-пізна-
вальної діяльності учнів методи навчання
поділяють на: пояснювально-ілюстратив-
ні; репродуктивні; проблемні; частково-
пошукові; дослідницькі; практичні методи
навчання.

Для побудови системи вправ з геомет-
рії для основної школи важливою є вимога
поєднання різних типів вправ як за темами,
так і за видами діяльності. А саме: система
вправ з геометрії до кожної теми має
містити достатню кількість вправ на
обчислення, побудову, доведення і дослід-
ження,  а також для усного і письмового
розв’язування, самостійної і колективної
роботи.

Вправи є способом організації і управ-
ління навчально-пізнавальною діяльністю
учнів; носієм дій, адекватних змісту
навчання. Тому система вправ з геометрії
в основній школі має відповідати змісту,
операційному складу і етапам навчальної
пізнавальної діяльності учнів. Навчальний
процес організовується різними засобами,
зокрема системою вправ, на всіх основних
етапах навчального процесу: на етапі
підготовки до введення нового змісту,
безпосереднього введення нового змісту,
його закріплення, етапі контролю і
корекції цього процесу. Тому однією з
вимог до системи вправ з геометрії в
основній школі є її відповідність етапам
навчального процесу.

2. Принцип науковості у побудові
системи вправ з геометрії в основній
школі випливає з принципу науковості
добору відповідного змісту. Цей принцип
реалізується, зокрема, через вимоги
використання сучасної термінології і
символіки, ознайомлення учнів з різними
методами геометрії.  Система вправ,
спрямована на засвоєння геометричних
методів, має реалізувати такі вимоги:
забезпечувати засвоєння всіх складових
певного методу; містити достатню кіль-
кість завдань для формування відповід-
ного рівня володіння методу; формувати
вміння визначати можливість застосуван-
ня того чи іншого методу у даній ситуації;
містити завдання на розпізнавання типу
задачі і свідомого вибору прийому її
розв’язування.

3. Принцип доступності. Дидактич-
ний принцип доступності вимагає, щоб
обсяг і зміст навчального матеріалу були
під силу учням, відповідали рівню їх
розумового розвитку та запасу знань,
вмінь і навичок. Вищезгаданий принцип
реалізується вимогами: коректності
формулювання умови і вимоги задач у
системі геометричних вправ; відповідності
елементів системи рівням навченості
учнів. За принципом доступності у
навчанні система геометричних вправ в
основній школі має відповідати віковим
особливостям учнів підліткового віку.
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4. Принцип прикладної спрямованос-
ті. Прикладна спрямованість навчання
математики передбачає орієнтацію його
змісту і методів на тісний зв’язок з
життям, основами інших наук, на підго-
товку школярів до використання матема-
тичних знань у майбутній професії, на
широке застосування у процесі навчання
сучасної електронно-обчислювальної техніки.
Уміння застосовувати математичні знання
на практиці є однією з вимог компетент-
нісного підходу до навчання. Принцип
прикладної спрямованості системи геомет-
ричних вправ для основної школи реалізує-
ться через вимоги: залучення задач прикладно-
го змісту (практичних задач); забезпеченням
етапів застосування математичних знань до
розв’язування задач, що виникають у практиці.

5. Принцип наочності. Дидактичний
принцип наочності у системі геометрич-
них вправ реалізується через візуалізацію
змісту та процесу виконання її елементів.
Унаочненням змісту геометричної задачі є
малюнок (креслення). Це найпростіший і
найбільш вживаний вид наочності при
вивченні геометрії в основній школі.
Найчастіше без малюнка неможливо вста-
новити потрібні співвідношення елементів
фігур, даних у задачі і відшукати потріб-
ний шлях розв’язання.  Тобто малюнок до
геометричної задачі є евристичним засо-
бом діяльності учнів під час її розв’язання.
Принцип наочності у навчанні геометрії
реалізується також через вимогу унаочнен-
ня логічних зв’язків задачі відповідної
системи вправ. Ця вимога виконується,
зокрема,  якщо умову задачі і процес її
розв’язання представляти у вигляді граф-
схеми.

6. Принцип систематичності і послі-
довності. Основним засобом реалізації
цього дидактичного принципу вважається
зміст навчання, відображений у програмі і
підручнику.  Тому однією з вимог до
системи вправ з геометрії в основній школі
є її відповідність логічній структурі
теоретичного матеріалу.

Вищезгаданий принцип реалізується
також через вимогу нарощування складнос-
ті вправ. Застосовується кілька способів

ускладнення геометричних вправ: збіль-
шення кількості змістових одиниць
(розширення тематики вправ); ускладнення
алгоритму розв’язування вправи; введення
у розв’язання вправ евристик та збільшення
їх кількості. Ускладнення вправ на високо-
му рівні може здійснюватись як за двома
попередніми методами так і шляхом збіль-
шення кількості евристик у розв’язанні.

7. Принцип диференційованої реалізо-
ваності. Однією з вимог до системи вправ
з геометрії в основній школі є забезпе-
чення рівнів навчальної діяльності учнів.
Реалізація такої вимоги передбачає
умовний поділ учнів класу на типологічні
групи за рівнями їх навчальної діяльності,
які в свою чергу визначаються за рівнями
розвитку її компонентів для кожного учня.
Диференційовану реалізованість системи
геометричних вправ реалізує також вимо-
га забезпечення рівнів програмних вимог.
Програмні вимоги до результатів навчання
учнів з геометрії в основній школі сфор-
мульовані за напрямками: мати уявлення;
знати; уміти. Рівні програмних вимог до
кожної теми курсу визначаються за
рівнями оволодіння знаннями і способами
діяльності. А саме: початковий рівень –
учень називає математичний об’єкт, але
тільки в тому випадку, коли цей об’єкт
запропоновано йому безпосередньо; за
допомогою вчителя виконує елементарні
завдання; середній рівень – учень повто-
рює інформацію, операції, дії, засвоєні
ним у процесі навчання, здатний розв’язу-
вати завдання за зразком; достатній
рівень – учень самостійно застосовує
знання в стандартних ситуаціях, вміє
виконувати математичні операції, загальні
методи і послідовність (алгоритм)  яких
йому відомі, але зміст та умови виконання
змінені; високий рівень – учень здатний
самостійно орієнтуватися в нових для
нього ситуаціях, складати план дій і вико-
нувати його; пропонувати нові, невідомі
йому раніше розв’язання, тобто його
діяльність має дослідницький характер.
Диференційоване навчання геометрії в
основній школі ефективне за умови
відкритості рівнів програмних вимог, яка
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забезпечується фіксацією рівня вмінь і
відповідного набору задач та орієнтацію
на них учнів в процесі навчання.
„...вимоги, задані переліком умінь,
допускають досить широке тлумачення.
Засобом їх конкретизації є набори спе-
ціальних еталонних задач, які розробля-
ються для кожного рівня навчання.
Кількість їх має бути мінімальною, а зміст
задач учні повинні знати заздалегідь.
Якщо учень після вивчення курсу вміє
розв’язувати відповідні еталонні задачі, це
означає, що він досяг певного рівня
навчання. Такий підхід дає змогу школяру
вибрати певний рівень засвоєння матема-
тичного матеріалу і варіювати своє
навчальне навантаження”  [2,  с.  14].  Тому
диференційовану реалізованість системи
геометричних вправ забезпечує також
вимога фіксування рівнів програмних
вимог у еталонних задачах.

8. Принцип наступності у навчанні
передбачає з одного боку закріплення,
розширення і поглиблення знань, умінь і
навичок, набутих на попередніх етапах
навчального процесу. З іншого – навчальна
діяльність на кожному попередньому етапі
здійснюється з орієнтацією на вимоги
наступних етапів. Реалізація цього принци-
пу у навчанні геометрії в основній школі
вимагає, з одного боку, забезпечення
пропедевтики стереометричних понять
засобом системи вправ. При цьому
необхідно орієнтуватися на змістово-
методичні лінії курсів планіметрії і
стереометрії. Наступність між вивченням
геометричного матеріалу у 5 – 6 класах і
систематичним курсом геометрії 7 – 9
класів реалізується, зокрема, вимогою
відповідності раніше вживаній
термінології у системі вправ.

9. Принцип варіативності. Важливою
умовою формування в учнів правильних
узагальнень психологи вважають варіюван-
ня неістотних ознак поняття за умови
інваріантності істотних. Варіювання у
побудові системи вправ реалізується таким
чином: якщо в означенні того чи іншого
поняття є істотною певна ознака, необхід-
но, щоб ця ознака у вправах, пропонованих

учням, фігурувала у якості істотної, інші ж,
неістотні ознаки, мають широко варіюва-
тись. Варіювання форми подання умови
вправ сприяє фіксації в пам’яті учнів того
чи іншого прийому розв’язування задач.
При цьому варіювання умови геометрич-
них вправ стосується неістотних її сторін,
що безпосередньо не впливають на
застосування прийому розв’язування, а
саме, числових даних, буквених позначень,
розміщення фігур тощо.  Такі вправи
називають однотипними, а їх систему –
однотипною. Забезпечити розв’язання
потрібної кількості однотипних геометрич-
них вправ можливо завдяки вправам за
готовими малюнками. Корисно також
пропонувати учням на різних рівнях
вправи певного типу, що мають однакову
логічну структуру, але різну форму
презентації умови. Форму подання умови
вправ можна варіювати шляхом введення
додаткових елементів, збільшення кількос-
ті числових даних. Варіювання видів
розумової діяльності засобом системи
вправ реалізується шляхом залучення задач
на прямі і обернені дії. Метод одночасного
розв’язування прямих і обернених задач
був запропонований П.М.Ерднієвим. На
думку автора такий підхід сприяє швид-
шому і глибшому засвоєнню навчального
матеріалу [4]. Я.Й.Грудьонов пропонує
застосовувати принцип порівняння для
того, щоб підкреслити взаємозв’язок,
спільне та відмінне в системі задач [3].
Добираючи систему вправ з геометрії для
досягнення певної мети, потрібно передба-
чати варіацію видів математичного
мислення, пропонуючи різні типи вправ: на
обчислення, доведення, побудову, дослід-
ження.

10. Принцип інтегрованості. У Кон-
цепції математичної освіти 12-річної
школи зазначається,  що „...  у змісті
математики мають бути посилені зв’язки
між алгеброю і геометрією, планіметрією
і стереометрією ...” [2, с. 16]. Тому
принцип інтегрованості у побудові
системи вправ з геометрії в основній
школі реалізується, по-перше, залученням
засобів алгебри до розв’язування геометрич-
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них задач, по-друге, застосуванням методу
фузіонізму через систему вправ. Рекомен-
дуються вправи на: встановлення відповід-
ності між планіметричними і стерео-
метричними фігурами; представлення
просторової фігури у вигляді комбінації
плоских фігур і навпаки; обчислення
елементів плоских фігур, що є частинами
просторової фігури або утворюють її
обертанням.

Висновки. Отже, для визначення
методичних основ добору системи вправ з
геометрії в основній школі необхідно
окреслити межі пошуку її елементів,
визначити фактори, що впливають на
процес добору, обґрунтувати  принципи та
психолого-методичні вимоги їх реалізації,
які визначають напрями діяльності по
добору системи вправ і спрямовані на

досягнення відповідних методичних цілей.
На цій основі можливе створення мето-
дичних рекомендацій щодо побудови
конкретних систем геометричних вправ.
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