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Розглядаються деякі особливості вивчення математичних теорем і формул. Про-
понується система вправ для поетапного формування в учнів знань, вмінь та навичок 
для їх засвоєння. 
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Постановка проблеми. Аналіз цілей, 
змісту і завдань навчання математики в 
профільних класах та змін, що відбулися 
протягом останніх років, свідчить про те, 
що реформування освітньої системи змі-
нило пріоритети шкільної освіти в навчан-
ні математики: основним завданням курсу 
математики став загальний і математич-
ний розвиток особистості кожного учня. У 
зв’язку з цим останнім часом інтенсивно 
досліджують питання про організацію 
процесу навчання математики, що сприя-
тиме такому розвиткові, однією з важли-
вих складників якого є формування в уч-
нів прийомів розумової діяльності, зокре-
ма під час вивчення математичних фактів. 

Однією з причин виникнення трудно-
щів учнями класів суспільно-гуманітар-
ного напряму (СГН) у вивченні математи-
ки є складність у засвоєнні теоретичного 
матеріалу з математики, зокрема аксіом, 
теорем, формул тощо, особливо стереоме-
трії; відсутність зв’язку між теоретичним 
матеріалом та його практичним застосу-
ванням тощо. Анкетування вчителів мате-
матики та учнів старших класів, результа-
ти ЗНО свідчать про те, що якість навчан-
ня математики в класах СГН щороку зни-
жується [5].  

Аналіз актуальних досліджень. Ос-
новні дидактичні положення методики 
вивчення математичних фактів описані в 
працях Г.П.Бевза, М.І.Бурди, В.О.Гусєва, 

П.М.Ерднієва, Ю.М.Колягіна, Г.Л.Лукан-
кіна, М.В.Метельського, В.М.Осинської, 
Г.І.Саранцева, О.І.Скафи, З.І.Слєпкань, 
І.М.Смирнової, Н.А.Тарасенкової та ін. 
Проте не досить дослідженим залишається 
питання методики вивчення математичних 
понять у класах суспільно-гуманітарного 
напряму, пов’язаної зі специфікою змісту, 
цілей та завдань вивчення математики, 
програмовими вимогами до вивчення ма-
тематики в таких класах.  

Мета статті – визначити специфіку 
вивчення математичних фактів у класах 
суспільно-гуманітарного напряму. 

Виклад основного матеріалу. Струк-
тура курсу алгебри та початків аналізу, що 
відповідає програмі з математики для кла-
сів СГН (рівень стандарту) [2; 4] наступна. 
У курсі алгебри та початків аналізу продов-
жується вивчення однієї з головних зміс-
тових ліній – функціональної лінії. Учні 
вивчають тригонометричні, степеневі, по-
казникові й логарифмічні функції та їхні 
властивості; операції диференціювання та 
інтегрування; засвоюють також такі зміс-
тові лінії: числа й обчислення, вирази і пе-
ретворення, рівняння і нерівності. 
З’являється нова змістова лінія – елементи 
теорії ймовірностей та математичної ста-
тистики.  

Систему аксіом у курсі алгебри та по-
чатків аналізу введено неявно [1; 4]. Біль-
шість властивостей функцій сформульо-
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вано у вигляді теорем. Проте доведення 
цих теорем у підручниках для класів СГН 
переважно або не запропоновано взагалі, 
або, за програмою, від учнів не вимагають 
таких знань. 

Курс алгебри та початків аналізу міс-
тить велику кількість нових, складних ма-
тематичних формул. За нашими спостере-
женнями, засвоєння та, найголовніше, за-
стосування цих формул у процесі розв’я-
зування задач часто зумовлюють появу 
труднощів в учнів класів СГН. Тому мето-
дика вивчення формул у класах СГН має 
будуватися як специфічна для такої кате-
горії учнів.  

Вивчення курсу геометрії на рівні стан-
дарту в класах СГН суттєво відрізняється 
від аналогічного курсу, що вивчають на 
академічному чи на профільному рівнях 
[2]. Курс стереометрії в класах СГН побу-
дований на інтуїтивно-дедуктивному рівні 
(за класифікацією Г.П.Бевза). Його ви-
вчення починається з уведення системи 
аксіом стереометрії. Основні факти курсу 
стереометрії введено як теореми. Базовий 
набір теорем та вимоги до їх засвоєння 
учнями класів СГН передбачені програ-
мою з математики (рівень стандарту). Знач-
ну кількість теорем на рівні стандарту за-
пропоновано для засвоєння без доведень, 
або ж доведення представлено тільки для 
ознайомлення учнів – їх не вимагають за-
своїти. Наприклад, теореми про обчислен-
ня площ поверхонь, об’ємів геометричних 
тіл тощо в курсі математики для класів 
СГН запропоновано учням без доведення. 
Деякі властивості та ознаки математичних 
об’єктів учні з’ясовують у процесі розв’я-
зування задач. Здебільшого використову-
ють не часто, і тому учням не ставлять ви-
моги до їх запам’ятовування. 

До математичних фактів, що вивчають 
у курсі математики старших класів, нале-
жать: аксіоми, зокрема стереометрії, тео-
реми, формули тощо.  

Відповідно до програми з математики 
на рівні стандарту [4], до засвоєння мате-
матичних фактів висувають такі вимоги:  

1) знати формули (тригонометричні; 
площ поверхонь та об’ємів призми, прави-

льної піраміди, циліндра, конуса і кулі);  
2) знати аксіоми стереометрії;  
3) знати властивості й ознаки парале-

льних і перпендикулярних прямих та 
площин; властивості многогранників, тіл 
обертання;  

4) знати основні властивості логариф-
мів, основні правила диференціювання та 
інтегрування функцій, ознаки зростання 
(спадання) функцій. 

У курсі математики класів СГН учням 
необхідно засвоїти велику кількість скла-
дних математичних формул, аксіом, тео-
рем, та, головне, навчитися правильно їх 
використовувати під час розв’язування 
різноманітних завдань.  

Саме тут у школярів часто виникають 
труднощі через те, що вони:  

1) нечітко запам’ятали зміст аксіоми, 
теореми, формули;  

2) замінюють правильну формулу на-
схожу за формою;  

 3) неправильно використовують зміст 
аксіоми, теореми, формули;  

4) не вміють правильно (раціонально) 
обирати потрібну теорему чи формулу 
відповідно до змісту завдання. 

Дуже часто під час вивчення різних 
математичних формул в учнів класів СГН 
зорове упізнавання формули та розпізна-
вання її змісту не збігається.  

Тобто один із складників змістового 
аналізу – візуальний або смисловий – за-
лишається для учнів нерозкритим зовсім 
або розкритим частково, що призводить, 
зокрема, до утворення так спайки між фо-
рмою і змістом. Лише за умови повноцін-
ного візуального та смислового аналізу 
певної математичної формули учні змо-
жуть не просто запам’ятати її, але й пра-
вильно використовувати в різних завдан-
нях. 

Для запобігання появі помилок й 
утворенню спайок між змістом і формою 
доцільно запропонувати учням усні та пись-
мові вправи з візуальними акцентами на 
тому чи на тому елементі формули, яку 
необхідно засвоїти. На етапі засвоєння но-
вого матеріалу важливо пропонувати уч-
ням класів СГН спочатку завдання на упі-
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знавання, а потім – на розпізнавання фор-
мул. У завданнях на упізнавання формул 
варто використовувати візуальні аналогії, 
що допоможе учням в подальшому не зу-
пинятися на етапі візуального аналізу, а 
поступово переходити і до змістового ана-
лізу.  

Доцільно пропонувати учням завдан-
ня, що передбачають:  

1) кількісний аналіз формули (у цих 
завданнях варіюється кількісний склад 
формули); 

2) покомпонентний аналіз формули 
(у таких завданнях кількість елементів фор-
мули залишається незмінною, а варіюється 
значення одного чи кількох компонентів 
формули); 

3) зіставний аналіз принаймні двох 
формул, які є різними за змістом, але ма-
ють схожі оболонки.  

Для роботи з теоремами варто запро-
понувати учням класів СГН систему усних 
запитань та вправ, що спрямована на за-
своєння теореми. Наприклад, під час ви-
вчення теореми про відрізки паралельних 
прямих, які лежать між двома паралель-
ними площинами, слід подавати учням 
запитання та завдання на зразок представ-
лених нижче. 

Завдання 1. У наведеному формулю-
ванні теореми про відрізки паралельних 
прямих, які лежать між двома паралель-
ними площинами, є помилка. Яке слово 
уможливить її виправлення? 

1) Відрізки будь-яких прямих, які ле-
жать між двома паралельними площина-
ми, рівні.  

2) Відрізки паралельних прямих, які 
лежать між двома площинами, рівні.  

3) Відрізки паралельних прямих, які 
лежать між двома паралельними площи-
нами, різні. 

Завдання 1 запропоновано учням для 
кращого засвоєння формулювання теоре-
ми.  

Завдання 2. Учні по-своєму сформу-
лювали теорему про відрізки паралельних 
прямих, які лежать між двома паралель-
ними площинами. Чи правильне твер-
дження вони подали?  

1) Відрізки паралельних прямих, які 
лежать між будь-якими двома площинами, 
рівні.  

2) Відрізки паралельних прямих, які 
лежать між двома паралельними площи-
нами, рівні.  

3) Відрізки будь-яких двох прямих, 
які лежать між двома паралельними пло-
щинами, рівні.  

Завдання 2 перевіряє здатність учнів 
оперувати різними оболонками формулю-
вання теореми та визначати при цьому їх-
нє змістове наповнення. Тобто учні пови-
нні виявити, які зміни оболонки приводять 
до зміни змістового наповнення теореми, а 
які – ні. 

Завдання 3. Яка умова теореми про 
відрізки паралельних прямих, що лежать 
між двома паралельними площинами?  

Завдання 4. Яка вимога теореми про 
відрізки паралельних прямих, які лежать 
між двома паралельними площинами?  

Завдання 5. Що дано і що треба довес-
ти в теоремі про відрізки паралельних 
прямих, які лежать між двома паралель-
ними площинами? 

Завдання 3-5 доцільно пропонувати 
учням для засвоєння ними основних ком-
понентів теореми. 

Завдання 6. Чи правильно, що відріз-
ки паралельних прямих, які лежать між 
двома паралельними площинами: 1) різні; 
2) рівні? 

Завдання 7. Чи можуть відрізки пара-
лельних прямих, які лежать між двома па-
ралельними площинами, дорівнювати:  
1) 5 см і 7 см; 2) 5 см і 5 см; 3) 7 см і 7 см? 

Завдання 6-7 сформульовано для від-
працювання навичок і вмінь застосування 
теореми до розв’язування задач. 

Під час вивчення нових математичних 
фактів (теорем, формул) для учнів класів 
СГН особливо важливим є закріплення та 
застосування цих фактів. Для успішного їх 
використання необхідно створити систему 
задач, спрямованих на відпрацювання за-
своєних знань, навичок і вмінь [3].  

Система задач повинна задовольняти 
такі вимоги:  

1) відпрацювання певного математич-
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ного факту (формули, теореми) в прямому 
формулюванні;  

2) відпрацювання певного математич-
ного факту (формули, теореми) в непря-
мому формулюванні;  

3) кожна задача повинна містити що-
найменше три ідентичні набори числових 
значень;  

4) систему задач потрібно будувати в 
напрямі ускладнення. 

Наприклад, під час вивчення теми 
«Паралелепіпед» (геометрія, 11 клас) уч-
ням пропонується для засвоєння теорему: 
«Квадрат діагоналі прямокутного парале-
лепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох 
його вимірів» [1, с. 230].  

У підручнику для застосування цієї 
теореми подано всього одну задачу. Зви-
чайно, для успішного засвоєння матеріалу 
школярами класів СГН цього недостатньо. 
Тому для закріплення теореми пропонує-
мо систему задач. 

Задача 1. У прямокутному паралеле-
піпеді АВСDА1В1С1D1 АВ = a, АD = b,  
АА1 = c, А1С = d. Визначте його діагональ, 
якщо: 1) a = 4 см, b = 5 см, c = 3 см;  
2) a = 5 см, b = 6 см, c = 8 см; 3) a = 2 см,  
b = 3 см, c = 4 см. 

Задача 2. У прямокутному паралеле-
піпеді виміри дорівнюють a, b, c. Визначте 
квадрат його діагоналі, якщо: 

1) a = 2 см, b = 4 см, c = 6 см;  
2) a = 1 см, b = 4 см, c = 8 см; 3) a = 5 см,  
b = 2 см, c = 3 см.  

Задачі 1-2 розраховані на безпосеред-
нє застосування теореми про квадрат діа-
гоналі прямокутного паралелепіпеда. Для 
роботи на уроці доцільно запропонувати 
учням пункти 1), 2) з кожної задачі, а 
пункт 3) зарахувати до домашньої роботи.  

Задачі 3-5 запропоновано учням для 
відпрацювання цієї ж теореми, однак вони 
передбачають не безпосереднє її застосу-
вання. 

Задача 3. У прямокутному паралеле-
піпеді АВСDА1В1С1D1 АВ = a, АD = b,  
АА1 = c, А1С = d. Знайдіть квадрат його бі-
чного ребра, якщо: 

1) a = 2 см, b = 3 см, d = 8 см;  
2) a = 5 см, b = 6 см, d = 10 см; 3) a = 1 см, 

b = 2 см, d = 3 см. 
Задача 4. У прямокутному паралеле-

піпеді діагональ дорівнює d, а сторони ос-
нови – a і b. Визначте його бічне ребро, 
якщо: 

1) a = 3 см, b = 4 см, d = 10 см;  

2) a = 5 см, b = 5 см, d = 35  см;  

3) a = 34  см, b = 64  см, d = 13 см. 
Задача 5. У прямокутному паралеле-

піпеді діагональ дорівнює d, сторона осно-
ви a, бічне ребро – c. Визначте іншу сто-
рону основи, якщо: 

1) a = 2 см, c = 3 см, d = 6 см;  
2) a = 4 см, c = 4 см, d = 34  см;  
3) a = 32  см, c = 62  см, d = 10 см.  

У задачах 6-9 учні повинні знайти пе-
вний елемент паралелепіпеда, використа-
вши теорему про квадрат діагоналі пара-
лелепіпеда як допоміжний засіб для пошу-
ку цього елемента. 

Задача 6. Діагональ прямокутного па-
ралелепіпеда дорівнює d, а його висота – 
h. Визначте діагональ основи, якщо: 

1) d = 13 см, h = 12 см; 2) d = 10 см,  
h = 8 см; 3) d = 17 см, h = 5 см.  

Задача 7. Діагональ паралелепіпеда 
дорівнює d. Визначте довжини трьох його 
ребер, які виходять з однієї вершини, якщо 
їхні довжини відносяться як 4 : 5 : 6: 

1) d = 77  см; 2) d = 117  см;  

3) d = 711  см.  
Задача 8. Діагональ паралелепіпеда 

дорівнює d. Визначте найменше з трьох 
його ребер, які виходять з однієї вершини, 
якщо їхні довжини відносяться як 2 : 3 : 

33 : 

1) d = 102  см; 2) d = 104  см;  

3) d = 210  см.  
Задача 9. Діагоналі граней прямокут-

ного паралелепіпеда дорівнюють d1, d2, d3. 
Запишіть формулу для обчислення діаго-
налі паралелепіпеда та визначте її, якщо: 

1) d1 = 11 см, d2 = 19 см, d3 = 20 см;  
2) d1 = 5 см, d2 = 6 см, d3 = 8 см;  
3) d1 = 6 см, d2 = 8 см, d3 = 10 см. 

Запропонована система задач сприяє 
цілеспрямованому відпрацюванню даної 
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теореми не лише в межах кожної окремої 
задачі, а й у їх сукупності. При цьому 
учень аналізує, порівнює, узагальнює спо-
соби розв’язування задач у цілому.  

 
Висновки. Отже, особливої уваги до-

слідників потребує проблема розробки 
методики вивчення математичних фактів 
(аксіом, теорем, формул) у класах різних 
напрямів профілізації. При цьому необ-
хідно враховувати особливості континген-
ту таких класів, особливості змісту та ви-
мог до засвоєння математичних фактів, 
аналіз типових помилок учнів тощо. 
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Резюме. Сердюк З.А. СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАК-

ТОВ В КЛАССАХ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. Рас-
сматриваются некоторые особенности изучения изучения математических фактов в 
классах общественно-гуманитарного направления. Предлагается система упражнений 
для поэтапного формирования в учеников знаний, умений и навыков по их усвоению. 
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Abstract. Serdyuk Z. SPECIFIC FEATURES OF STUDYING MATHEMATICAL 

FACTS AT SOCIAL AND HUMANITARIAN CLASSES. The features of studying 
mathematical facts at social and humanitarian classes are examined. The system of exercises 
for step- by- step formation in the students the knowledge, skills and habits in their learning-
system of exercises for mastering them is offered. 
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