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Розкриваються специфіка усного розв’язування геометричних задач та особливості по-

будови навчання під час усного розв’язування задач на уроці. На декількох прикладах проілю-
стровано особливості організації навчання учнів розв’язувати завдання двох типів: задачі 
на обчислення і задачі на доведення. 
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Усне розв’язування будь-якої задачі не 

передбачає фіксування проміжних результа-
тів цього процесу. Візуальний і змістовий 
аналіз умови задачі, переосмислення її вимо-
ги, а також усі дії та операції в ході 
розв’язування мають виконуватися подумки.  

Добираючи задачі, призначені для ус-
ного розв’язування, треба враховувати те, 
що обсяг оперативної пам’яті людини є 
обмеженим. Одночасно людина спромож-
на опрацьовувати лише 5-7 смислових 
одиниць (для школярів цей обсяг становить 
не більше 5 одиниць). Застосовуючи ком-
п’ютерну метафору, можна сказати, що 
оперативна пам’ять учнів містить 5 „комі-
рок”. Якщо аналіз формулювання задачі та 
хід її розв’язування вимагає більшої кіль-
кості „комірок”, таку задачу не варто про-
понувати для усного розв’язування. 

Проте, залежно від багатства візуаль-
но-оперативного досвіду, в різних людей 
смислові одиниці мають не однакову єм-
ність. Розглянемо, наприклад, задачу про 
знаходження гіпотенузи прямокутного три-
кутника з катетами 3 і 4. Для вчителя мате-
матики аналіз умови та розв’язування цієї 
задачі потребує лише трьох „комірок” в 
оперативній пам’яті. Одну з них займає 
умова задачі цілком, оскільки усі окремі 
смислові одиниці умови вже давно являють 
для вчителя цілісну укрупнену смислову 
одиницю. Другу „комірку” займає вимога 
задачі, а третю – результат розв’язування 
„гіпотенуза дорівнює 5”.  

Для учня на перших етапах вивчення 

теореми Піфагора умова даної задачі не є 
цілісною смисловою одиницею. Окремими 
смисловими одиницями виступають: відо-
мості про те, що даний трикутник є прямо-
кутним; означення прямокутного трикут-
ника; означення катетів і гіпотенузи прямо-
кутного трикутника; відомості про довжи-
ни катетів даного трикутника. Крім того, 
для сприйняття змісту задачі усі ці дані ще 
треба переосмислити разом. Отже, лише 
аналіз умови потребує п’яти „комірок” в 
оперативній пам’яті. До того ж, окремі 
смислові одиниці утворюють вимога задачі 
та співвідношення Піфагора. Виходить, що 
навіть і той учень, який завчив теорему Пі-
фагора, може не подолати усне розв’язу-
вання даної задачі, оскільки для таких дій 
може не вистачити обсягу його оперативної 
пам’яті. Зрозуміло, що з набуттям певного 
досвіду в розв’язуванні подібних задач, 
смислові одиниці, пов’язані з прямокутним 
трикутником і теоремою Піфагора, пере-
творяться для учня на смислову єдність. 
Саме тоді дана задача стане посильною для 
усного розв’язування. 

Формування вмінь учнів усно розв’язу-
вати задачі доцільно проводити поступово, 
уникаючи стрибкоподібних підходів і не 
покладаючись на стихійне отримання на-
вчальних результатів. Важливу роль при 
цьому відіграє дидактично виважений до-
бір задач. 

Для усного розв’язування доцільно ви-
користовувати задачі на обчислення і зада-
чі на доведення.  
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Мета статті – проілюструвати на кіль-
кох прикладах особливості організації на-
вчання учнів розв’язувати задачі кожного із 
цих типів. 

Задачі на обчислення 
Навчання учнів усно розв’язувати за-

дачі за готовими рисунками, в яких вимага-
ється обчислити значення деякої величини 
доцільно проводити в два етапи.  

На першому етапі (коментованого 
розв’язування) важливо, щоб учитель су-
проводжував розв’язування задачі запитан-
нями-орієнтирами. Такі запитання мають 
допомогти учням проаналізувати умову 
задачі й обрати стратегію розв’язування. 
При цьому доцільно дотримувати наступ-
ного плану дій:  

1) виділити вимогу задачі;  
2) пригадати, за яким співвідношен-

ням можна обчислити значення шуканої 
величини;  

3) з’ясувати, чи вказано необхідні дані 
в умові задачі;  

4) провести обчислення.  
Запитання бажано формулювати до ко-

жного кроку розв’язування. При цьому важ-
ливо, щоб спочатку запитання формулював 
учитель, а потім й учні. Не всі відповіді до-
цільно „озвучувати”, у багатьох випадках 
краще відповідати „дією” (показом на рису-
нку, посиланням на формулу, яка записана 
на дошці, тощо). Розглянемо приклад. 

Задача 1 (тема „Суміжні кути”).  
Кути ABC і DBC – суміжні. Знайдіть гра-
дусну міру кута ABC. 

 
Запитання. 
- Про який кут запитується в задачі? 

(Показуємо на рисунку кут ABC). 
- Якими є два дані кути? (Суміжними. 

Прикладаючи лінійку чи указку до зобра-
ження, акцентуємо увагу на тому, що про-
мені BA і BD лежать на одній прямій; про-
мінь BC є спільним для двох даних кутів). 
 
 

- Чому дорівнює сума градусних мір 
двох суміжних кутів? (180° ). 

- Яка градусна міра кута DBC ? (60° ). 
- Яка градусна міра кута ABC ? (120° ). 
Відповідь: 120°. 
До другого етапу навчання (суто усно-

го розв’язування) доцільно переходити то-
ді, коли учні навчились самостійно форму-
лювати запитання-орієнтири. На цьому 
етапі запитання не „озвучуються” ні вчите-
лем, ні учнями. Іншими словами, процес 
розв’язування не розгортається в явному 
вигляді – слідом за поданням умови задачі 
через короткий проміжок часу, необхідний 
учням для отримання результату подумки, 
проголошується відповідь до задачі.  

Була б неправильною думка, що усне 
розв’язування задачі не може бути керова-
ним процесом. Якщо учні затримуються з 
відповіддю, тоді вчителю доцільно або по-
вернутися до методичних прийомів, харак-
терних для першого етапу навчання, або 
звернутися до пластичних підказок-
вказівок. У наведеній задачі – це обведення 
шуканого кута указкою на рисунку; показ 
того, що даний і шуканий кут є суміжними; 
написання в повітрі „180° ” тощо.  

На другому етапі навчання також важ-
ливо дозувати обґрунтування, звертаючись 
до них лише після отримання повної відпо-
віді (або окремих проміжних результатів, 
якщо задача розв’язується в кілька кроків). 
Дійсно, вимагаючи обґрунтовувати все аб-
солютно, можна дістати і негативні наслід-
ки – розв’язування задачі стане громіздким 
і, можливо, непосильним для учнів, у них 
може згаснути відчуття успіху, з’явитися 
невпевненість у своїх діях. Коли ж відпо-
відь уже отримано, тоді обґрунтування ви-
ступають своєрідним „доказом правоти”, 
що тільки підсилює позитивні емоції учнів. 
Головним інструментом учителя при цьому 
має бути запитання „Чому?”. Розглянемо 
приклад. 

Задача 2 (тема „Перша ознака рівно-
сті трикутників”).   
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Розв’язання 
Учні: KM = 7. 
Отримавши таку відповідь, можна за-

вершити процес розв’язування. Але можна 
і продовжити його, вимагаючи від учнів 
певних обґрунтувань. 

Учитель: Чому?  
Учні: AB = 7. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Чому з того, що AB = 7, слі-
дує, що KM = 7 ?  

Учні: Оскільки AB = KM. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Чому?  
Учні: Оскільки ∆ ABC = ∆ KML. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Чому?  
Учні: ∆ ABC і ∆ KML рівні за першою 

ознакою рівності трикутників. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Чому?  
Учні: У даних трикутників відповідно 

рівні дві сторони й кут між ними. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Чому?  
Учні: На рисунку позначено, що BC = 

ML = 5, AC = KL, ∠ ACB = ∠ KLM = = 60°. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Звідки відомо, що BC = ML ?  
Учні: На рисунку позначено, що BC = 5 

і ML = 5, отже, BC = ML. 

Таким обґрунтуванням можна завер-
шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Звідки відомо, що AC = KL ?  
Учні: На рисунку відрізки AC і KL по-

значено однією рискою, отже, вони рівні. 
Таким обґрунтуванням можна завер-

шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Звідки відомо, що ∠ ACB = 
=∠KLM?  

Учні: На рисунку ці кути позначено 
однією дужкою, отже, вони рівні. 

Таким обґрунтуванням можна завер-
шити процес розв’язування. Але можна і 
продовжити його. 

Учитель: Чому ∠ KLM = 60° ?  
Учні: Оскільки ∠ ACB = ∠ KLM і  

∠ACB = 60°. 
Відповідь: 7. 

Задачі на доведення 
У розв’язуванні задач на доведення, 

умови яких подано на готовому рисунку, об-
ґрунтування і проміжних, і остаточних ви-
сновків є необхідним компонентом розв’язу-
вання. Особливо звернемо увагу на те, що 
перша і передостання фрази розв’язування 
фактично мають повторювати формулюван-
ня вимоги задачі, а остання фраза – містити 
текст „Що і вимагалося довести”.  

При цьому можливі дві стратегії офор-
млення міркувань. За першою стратегією, 
міркування на кожному кроці розв’язуван-
ня будуються за схемою „обґрунтування – 
висновок” („Оскільки ..., то ...”). Відповідно 
до другої стратегії, міркування будуються 
за схемою „висновок – обґрунтування”. 
Оскільки в такому випадку висновок, як 
правило, формулюється у стверджувальній 
формі, то не виключено, що в учнів виник-
не бажання не „озвучувати” обґрунтування. 
Зрозуміло, що такого не бажано допускати. 
Отже, тут цілком придатним є інструмент 
„Чому?”. 

Серед задач на доведення за готовими 
рисунками доцільно виділити три групи.  

До першої групи ми відносимо ті зада-
чі, в яких вимагається довести належність 
заданої фігури до певного класу (розпізна-
ти фігуру). В таких задачах можливі обидва 
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способи побудови обґрунтувань. Розгляне-
мо приклад. 

Задача 3 (тема „Прямокутний три-
кутник”).  Доведіть, що трикутник ABC – 
прямокутний. 

 
Розв’язання 
І стратегія 
- Оскільки треба довести, що даний 

трикутник – прямокутний, то можна або 
скористатися означенням, або довести, що 
прямі AB і BC перпендикулярні.  

- Оскільки за означенням у прямокут-
ному трикутнику один із кутів – прямий, то 
можна довести, що в трикутнику ABC є 
прямий кут. 

- Оскільки в умові вказано, що ∠ BAC 
= 60° і ∠ BCA = 30°, то прямим може бути 
тільки кут  ABC. 

- Оскільки сума кутів трикутника ста-
новить 180°, то ∠ABC = 180° – (60° + 30°) = 
=90°. 

- Оскільки у трикутнику ABC ∠ABC = 
=90°, то даний трикутник – прямокутний. 

Що і вимагалося довести. 
ІІ стратегія 
Учитель: Що вимагається довести у 

задачі? 
Учні: Треба довести, що даний трикут-

ник – прямокутний.  
Учитель: Звідки це може випливати? 
Учні: ∠ ABC = 90°. 
Учитель: Чому? 
Учні: За означенням прямокутним є 

трикутник, в якого є прямий кут. 
Учитель: Чому обрано саме кут ABC ? 
Учні: ∠ BAC = 60° і ∠ BCA = 30° за 

умовою. 
Учитель: Чому ∠ ABC = 90° ? 
Учні: ∠ ABC = 180° – (60° + 30°) = 90°. 
Учитель: Чому отримаємо градусну 

міру кута ABC, коли суму даних кутів від-
німемо від 180° ? 

Учні: Сума кутів трикутника дорівнює 
180°. 

Учитель: Сформулюємо ще раз оста-
точний висновок задачі. 

Учні: У даного трикутника ∠ABC = 
=90°, отже цей трикутник – прямокутний. 

Що і вимагалося довести. 
У задачах, які ми відносимо до другої 

групи, вимагається довести, що дані фігури 
знаходяться у заданому відношенні (напри-
клад, два трикутники подібні, дві прямі пер-
пендикулярні тощо). Зазначимо, що тут і далі 
наводимо лише основні моменти розв’язу-
вання задачі. Вчителю пропонується власно-
руч наповнити його необхідними запитання-
ми-орієнтирами. Розглянемо приклад. 

Задача 4 (тема „Ознака паралельно-
сті прямих”).  Доведіть, що прямі AD і BC 
паралельні. 

 
Розв’язання 
- Треба довести, що прямі AD і BC па-

ралельні. 
- AD ⊥ AB за умовою. 
- BC ⊥ AB за умовою. 
- Отже, прямі AD і BC перпендикулярні 

до прямої AB. 
- Якщо дві прямі перпендикулярні до 

третьої прямої, то вони паралельні. 
- Отже, прямі AD і BC паралельні.  
Що і вимагалося довести. 
До другої групи можна віднести і такі 

задачі, в яких вимагається довести певне 
метричне співвідношення. Розглянемо при-
клад. 

Задача 5 (тема „Перпендикулярні пря-
мі”). Точки A, B, E лежать на одній прямій. 
Доведіть, що ∠ KBC = 90°. 
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Розв’язання 
- Треба довести, що ∠ KBC = 90°. 
- За умовою точки A, B, E лежать на 

одній прямій. 
- Отже, ∠ ABE = 180°. 
- Кут ABE поділено на чотири рівні кути. 
- Отже, однією дужкою на рисунку по-

значено кут 180° : 4 = 45°. 
- ∠ KBC = 45° ⋅ 2 = 90°. 
Що і вимагалося довести. 
У задачах третьої групи доведення є 

складеним, оскільки щонайперше треба 
встановити належність певної фігури до 
деякого класу фігур. Нерідко тут можливі 
кілька способів розв’язування. Розглянемо 
приклад. 

Задача 6 (тема „Рівнобедрений три-
кутник”).  Доведіть, що ∠ CAO = ∠ BAO. 

 
Розв’язання 
І спосіб 
- Треба довести, що ∠ CAO = ∠ BAO. 
- ∆ CAB – рівнобедрений з основою BC, 

оскільки ∠ ACO = ∠ ABO. 
- Медіана AO є бісектрисою ∆ CAB. 
- Бісектриса AO ділить ∠ CAB навпіл. 
- Отже, ∠ CAO = ∠ BAO. 
Що і вимагалося довести. 
ІІ спосіб 
- Треба довести, що ∠ CAO = ∠ BAO. 

- ∆ CAO = ∆ BAO, оскільки CO = BO, ∠ 
ACO = ∠ ABO, ∠ AOC = ∠ AOB = 90°. 

- Отже, ∠ CAO = ∠ BAO. 
Що і вимагалося довести. 
ІІІ спосіб 
- Треба довести, що ∠ CAO = ∠ BAO. 
- ∆ CAO = ∆ BAO, оскільки CO = BO, 

AO – спільна, ∠ AOC = ∠ AOB = 90°. 
- Отже, ∠ CAO = ∠ BAO. 
Що і вимагалося довести. 
Зазначимо, що ми не випадково показа-

ли першим той спосіб розв’язування даної 
задачі, в якому використовуються властиво-
сті рівнобедреного трикутника. Оскільки ця 
задача пропонується при вивченні теми „Рі-
внобедрений трикутник”, то для учнів, як 
правило, зміст поточного навчання і назва 
навчальної теми виступають своєрідними 
акцентами, які спонукають учнів до вибору 
саме такого ходу міркувань. Тут діє природ-
ний принцип – на що налаштовані, те й ба-
чимо. Оскільки в даній задачі перший спосіб 
розв’язування, можливо, і не є найлегшим, 
важливо підвести учнів до розв’язування 
цієї задачі іншими способами.  

Загалом, формування вмінь учнів усно 
розв’язувати задачі, в тому числі за гото-
вими рисунками, доцільно проводити по-
ступово, уникаючи стрибкоподібних ситу-
ацій і не покладаючись на стихійне отри-
мання навчальних результатів. Важливу 
роль при цьому відіграє дидактично вива-
жений добір вправ і задач. 
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построения обучения при устном решении задач на уроке. На нескольких примерах проиллюстриро-
ваны особенности организации обучения учеников решать задачи двух типов: задачи на вычисления 
и задачи на доказательство. 

Ключевые слова: геометрическая задача, устное решение задачи, организация обучения. 
Abstract. Tarasenkova N. ORGANIZATION OF ORAL SOLUTION OF GE OMETRIC PROB-

LEMS. Specific features of oral solution of geometric problems and peculiarities of the education building 
solving problems without writing at mathematical lessons are revealed in the article. Several examples of the 
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