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Розглядаються особливості вивчення теми «Паралелепіпед» у класах суспільно-

гуманітарного напряму на прикладі теми «Паралелепіпед». 
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Постановка проблеми. Згідно з Дер-

жавною національною програмою «Освіта 
(Україна XXI століття)», концепцією про-
фільного навчання в старшій школі, мате-
матика (як інтегрований предмет) або ал-
гебра й початки аналізу та геометрія (як 
окремі предмети) є обов’язковими навча-
льними дисциплінами для кожного на-
пряму профілізації. Проте цілі вивчення 
математики, а отже, обсяг змісту навчання 
і рівень строгості його викладу принципо-
во відрізняються. У класах суспільно-
гуманітарного напряму (СГН) інтегрова-
ний курс математики вивчають на рівні 
стандарту як непрофільну дисципліну, що 
має загальнорозвивальну спрямованість. 
Передбачають, що випускники таких кла-
сів не продовжуватимуть математичну 
підготовку у вищих навчальних закладах. 
Найважливіший внесок математичної 
освіти в загальний розвиток учнів, на дум-
ку комісії Європейського математичного 
товариства, полягає в інтенсивному фор-
муванні в них спроможності доказово і 
несуперечливо міркувати, аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати тощо, зага-
лом, у розвитку вміння робити правильні 
висновки та висловлювати реалістичні 
прогнози. Практика навчання свідчить, що 
учні, а подекуди й учителі, не усвідомлю-
ють значущості математичної освіти для 
загального розвитку людини. Унаслідок 

цього навчання математики в класах СГН 
має численні вади і не дає бажаних ре-
зультатів.  

Аналіз актуальних досліджень. У 
працях Г.П.Бевза, М.І.Бурди, В.О.Гусєва, 
С.В.Іванової, М.Я.Ігнатенка, М.В.Працьо-
витого, Г.І.Саранцева, І.В.Сверчевської, 
О.І.Скафи, З.І.Слєпкань, І.М.Смирнової, 
Н.А.Тарасенкової, Т.М.Хмари, О.С.Ча-
шечникової, В.О.Швеця та ін. розглянуто 
різні аспекти вивчення математики учня-
ми старшої школи. Проте не досить дослі-
дженим залишається питання методики 
вивчення теоретичного матеріалу, зокрема 
стереометрії, у класах СГН, пов’язаної зі 
специфікою змісту, цілей та завдань ви-
вчення математики, програмовими вимо-
гами до вивчення математики в таких кла-
сах.  

Метою статті є розгляд особливості 
методики вивчення теоретичного матеріа-
лу у класах суспільно-гуманітарного на-
пряму на прикладі теми «Паралелепіпед». 

Виклад основного матеріалу. Докла-
дніше проаналізуємо специфіку вивчення 
теоретичного матеріалу в класах СГН на 
прикладі однієї з навчальних тем курсу 
математики старшої школи. Згідно з чин-
ними програмами навчальну тему «Пара-
лелепіпед» учні старших класів опанову-
ють у межах програмової теми «Геомет-
ричні тіла» (11 клас).  
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Для вивчення цієї теми вчитель може 
запланувати 2-3 уроки. В аналізованому 
прикладі для вивчення теми запропонова-
но три уроки.  

На першому уроці доцільно з’ясувати 
поняття паралелепіпеда, його елементів, 
охарактеризувати види паралелепіпеда, 
сформулювати і довести теорему про вла-
стивість протилежних граней паралелепі-
педа. 

На другому уроці потрібно сформулю-
вати й довести теореми про властивості 
діагоналей паралелепіпеда, відпрацювати 
навички та вміння учнів розв’язувати за-
дачі з окресленої теми. 

На третьому уроці варто закріпити 
навички й вміння учнів розв’язувати зада-
чі з поданої теми. Наприкінці уроку доці-
льно провести самостійну роботу. 

Вимоги до підготовки учнів. 
Унаслідок вивчення теми учні пови-

нні: формулювати означення паралелепі-
педа; розрізняти його елементи; розрізня-
ти види паралелепіпедів; окреслювати і 
доводити властивість протилежних граней 
паралелепіпеда, властивості діагоналей 
паралелепіпеда, зображати паралелепіпед 
та його елементи, уміти знаходити його 
невідомі елементи за відомими. 

Вивчення нових понять. 
Вивчаючи тему, учні ознайомлюються 

з такими поняттями: паралелепіпед, бічні 
ребра, бічні грані та основи паралелепіпе-
да, діагональ паралелепіпеда, діагональ 
грані паралелепіпеда, діагональ основи 
паралелепіпеда, прямий паралелепіпед, 
похилий паралелепіпед, прямокутний па-
ралелепіпед. На етапі введення нових по-
нять можна користуватися розробленими 
нами рекомендаціями та схемами [2]. 

Поняття «Паралелепіпед». Базовим у 
зазначеному параграфі є поняття парале-
лепіпеда. Для його вивчення доцільно за-
стосувати конкретно-індуктивний метод 
навчання, тобто спочатку за допомогою 
прикладів, малюнків підводимо учнів до 
формулювання поняття, а потім наводимо 
приклади його застосування.  

Оскільки з родовим поняттям до по-
няття паралелепіпеда – поняттям призми, 
її елементів – учні ознайомилися під час 
вивчення теми «Призма», то опрацювання 
нової теми доцільно розпочати з повто-
рення раніше вивченого. Це можна зроби-
ти у вигляді усного опитування.  

1. Поясніть, що таке пряма призма.  
2. На якому з рисунків 1–3 зображено 

чотирикутну призму?  
3. За рисунком 4 назвіть: 1) основи 

призми; 2) бічні грані призми; 3) бічні ре-
бра призми; 4) висоту призми; 5) діагональ 
призми; 6) діагональний переріз призми. 

4. Визначте площу бічної та повної 
поверхні прямої призми (рис. 5), в основі 
якої лежить прямокутник, якщо AB = 5 см, 
BC = 8 см, BB1 = 10 см. 

Після повторення попереднього мате-
ріалу переходимо до безпосереднього ви-
вчення поняття паралелепіпеда. Насампе-
ред потрібно запропонувати учням опра-
цювати текст відповідного параграфа під-
ручника, наприклад [1, с. 229] та побуду-
вати в зошитах паралелепіпеди, аналогічні 
до тих, які зображено на рисунках 195, 196 
підручника. Потім за отриманими рисун-
ками спробувати назвати елементи пара-
лелепіпедів, їхні види, сформулювати вла-
стивості паралелепіпеда, аналогічні до 
властивостей призми та заповнити табл. 1.  
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 Рис. 1.  Рис. 2. Рис. 3. 

   
 Рис. 4.  Рис. 5. Рис. 6. 

Таблиця 1 
Характеристика елементів прямої призми,  

прямого паралелепіпеда і прямокутного паралелепіпеда  
 Пряма призма Прямий паралелепіпед Прямокутний  

паралелепіпед 
Основи    
Бічні грані    
Бічні ребра    
Діагональний 
переріз 

   

Висота (H)    
Площа бічної 
поверхні ( бS ) 

   

Площа повної 
поверхні ( пS ) 

   

 
Після цього слід опрацювати з учнями 

теореми про протилежні грані паралелепі-
педа, про точку перетину діагоналей пара-
лелепіпеда, про квадрат діагоналі парале-
лепіпеда. Цей етап уроку доцільно розби-
ти на три міні-блоки, де кожен міні-блок 
передбачає вивчення та закріплення однієї 
теореми (або провести ці міні-блоки на 
різних уроках). Далі колективно потрібно 
розібрати розв’язання запропонованої у 
підручнику задачі, а потім запропонувати 
учням записати її умову та розв’язування в 
зошит самостійно. Потім можна порадити 
учням відповісти на запитання, запропо-

новані наприкінці параграфа підручника. 
Етап уроку, пов’язаний з розв’язуванням 
задач, слід провести або після вивчення 
усіх теорем параграфа, або відібрати та 
розв’язати з учнями відповідні задачі, що 
стосуються застосування кожної теореми 
окремо, а на останньому уроці розв’язати 
комбіновані задачі, які передбачають ви-
користання двох або трьох теорем у суку-
пності.  

Робота з теоремами. 
Під час вивчення теорем важливо, 

щоб учні чітко засвоїли основні етапи ро-
боти з теоремою, а саме: 1) прочитати тео-
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рему; 2) переформулювати теорему у ви-
гляді «якщо ..., то ...» (якщо теорема сфор-
мульована по-іншому); 3) виконати відпо-
відний малюнок; 4) виділити умову (дано) 
та вимогу (довести) теореми, зробити ско-
рочений запис; 5) скласти план доведення 
теореми та записати його. 

Для демонстрування вивчення теоре-
тичного матеріалу пропонуємо приклад 
плану роботи з теоремою про діагональ 
прямокутного паралелепіпеда. 

1. Прочитати формулювання теореми: 
«Квадрат діагоналі прямокутного пара-
лелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох 

його вимірів». 
2. Переформулювати теорему: «Якщо 

паралелепіпед прямокутний, то квадрат 
його діагоналі дорівнює сумі квадратів 
трьох його вимірів». 

3. Виконати рис. 6 у зошитах. 
4. Дано: АВСDА1В1С1D1 – прямокут-

ний паралелепіпед, АВ, АD, AA1 – його ви-
міри, A1C – діагональ. 

Довести: A1C 
2 = AB2 + AD2 + AA1

2. 
5. Доведення теореми можна розібрати 

з учнями усно, а потім результати записа-
ти до табл. 2.  

 
Таблиця 2 

Схема доведення теореми про діагональ прямокутного паралелепіпеда 
Кроки Етапи доведення Обгрунтування 

1. Трикутник DAA1 – прямокутний із прямим кутом A Ребро AA1 паралелепіпеда 
перпендикулярне до площи-
ни його основи 

2.  A1C2 = AC2 + AA1
2  (1) Теорема Піфагора 

3.  Трикутник АDC – прямокутний (Ð ADC = 90°) Основа паралелепіпеда – 
прямокутник 

4.  AC2  = AD2 + DC2 = AD2 + AB2             (2) Теорема Піфагора 
5.  Із рівностей (1) і (2) маємо:  

A1C 
2 = AD2 + AB2 + AA1

2 
 

 
Під час доведення теореми можна ви-

користати одну з двох стратегій: або спо-
чатку провести детальне доведення, а по-
тім схематично виокремити його етапи, 
або спочатку скласти план доведення, а 
згодом його деталізувати. 

Для кращого розуміння та засвоєння 
теореми важливо разом з учнями сформу-
лювати супровідні твердження до теореми 
і спробувати з’ясувати їхню істинність чи 
хибність. 

1. Якщо сума квадратів вимірів пара-
лелепіпеда дорівнює квадрату його діаго-
налі, то він прямокутний (обернене твер-
дження). 

2. Якщо паралелепіпед не прямокут-
ний, то сума квадратів його вимірів не до-

рівнює квадрату його діагоналі (протиле-
жне твердження). 

3. Якщо сума квадратів паралелепіпе-
да не дорівнює квадрату його діагоналі, то 
він не прямокутний (протилежне до обер-
неного твердження). 

Закріплення нового матеріалу. 
Для закріплення вивченої теореми до-

цільно запропонувати учням класів СГН 
систему усних запитань та вправ, що 
спрямована на відпрацювання всіх етапів 
засвоєння теореми. У завданні 1 подано 
усні запитання для кращого засвоєння 
умови теореми. Після кожного запитання 
зазначено правильну відповідь, курсивом 
виділено правильне слово, яке потрібно 
вставити (табл. 3).  

Таблиця 3 
Формулювання теореми Очікувана відповідь 

Квадрат діагоналі довільного паралелепіпеда 
дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів.  

Квадрат діагоналі прямокутного парале-
лепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох 
його вимірів.  
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Діагональ прямокутного паралелепіпеда до-
рівнює сумі квадратів трьох його вимірів.  

Квадрат діагоналі прямокутного парале-
лепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох 
його вимірів.  

Квадрат діагоналі прямокутного паралелепі-
педа дорівнює сумі трьох його вимірів.  

Квадрат діагоналі прямокутного паралеле-
піпеда дорівнює сумі квадратів трьох йо-
го вимірів.  

Квадрат діагоналі прямокутного паралелепі-
педа дорівнює сумі квадратів будь-яких двох 
його вимірів.  

Квадрат діагоналі прямокутного паралеле-
піпеда дорівнює сумі квадратів трьох його 
вимірів.  

 
Завдання 1. У наведеному формулю-

ванні теореми про квадрат діагоналі пара-
лелепіпеда є помилка. Яке слово уможли-
вить її виправлення?  

Завдання 2. Учні по-своєму сформу-
лювали теорему про квадрат діагоналі 
прямокутного паралелепіпеда. Чи прави-
льне твердження вони подали?  

1. Квадрат діагоналі прямокутного 
паралелепіпеда дорівнює квадрату суми 
трьох його вимірів.  

2. Сума квадратів діагоналей 
прямокутного паралелепіпеда дорівнює 
сумі квадратів трьох його вимірів.  

3. Сума діагоналей прямокутного 
паралелепіпеда дорівнює сумі трьох його 
вимірів.  

За допомогою завдання 2 перевіряють 
здатність учнів оперувати різними оболо-
нками формулювання теореми та визнача-

ти при цьому їхнє змістове наповнення. 
Тобто учні повинні виявити, які зміни 
оболонки приводять до зміни змістового 
наповнення теореми, а які – ні. 

Висновки. Подальше дослідження ми 
вбачаємо у створенні системи уроків зі 
стереометрії та впровадженні її у навчаль-
ний процес. 
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