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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ГЕОМЕТРIЇ
РIЗНИМИ МЕТОДАМИ
У данiй статтi розглянутi шляхи систематизацiї та узагальнення знань з геометрiї, зокрема, розв’язування задач рiзними методами. Така дiяльнiсть вимагає вiд учнiв оволодiти
теоретичним матерiалом, рiзними методами розв’язування задач, вмiнням порiвнювати їх
та обирати потрiбний.
Ключовi слова: задачi, метод, методи розв’язання, урок однiєї задачi.

Вступ
Основним засобом навчання геометрiї є задачi. Вони виконують навчальну, розвивальну, виховну та контролюючу функцiї. Для формування умiнь
розв’язувати задачi з геометрiї необхiдно навчати учнiв спецiальним знанням про задачi та їх розв’язування. Без них цi умiння формуються стихiйно
i можуть виникнути лиш при розв’язуваннi великої кiлькостi задач.
Для успiшного вивчення геометрiї учнi повиннi не тiльки знати основнi
формули i теореми, а й володiти рiзними методами вирiшення геометричних
задач.
На думку видатного математика Д. Пойа «Краще розв’язати одну задачу
декiлькома способами, нiж декiлька задач – одним» [7].
Зазвичай рiзнi методи в школi демонструються на рiзних задачах, якi
пiдбираються спецiально як такi, що найбiльш ефективнi для розв’язання
даним методом. Однак тодi в усвiдомленнi метод пов’язується iз задачею,
а його самостiйна значимiсть кiлька приглушується. Але коли рiзнi методи
випробуванi на однiй задачi, їх вiдмiннi риси, їх сильнi i слабкi сторони проявляються найбiльш вигiдно.
А Готман Е.Г. писав «Вирiшивши задачу одним яким-небудь способом, не
слiд вважати роботу над задачею закiнченою. Потрiбно вивчити i iншi можливi шляхи, що ведуть до вирiшення задачi, i намагатися вiдшукати найбiльш
просте i красиве розв’язання» [3, c. 3].
Питанням розв’язання задач рiзними методами займались: А. Пуанкаре
та Д. Пойа (розглядали евристичний метод розв’язання задачi), Кушнiр I.А. [4] (розглядав геометричнi методи для розв’язання задач, бiльш
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велику увагу придiляв методу площ), Лов’янова I.В. [5], Возняк О.Г. [1], Матяш О.I. (в своїх працях розглядали рiзнi методи: координатний, векторний,
геометричнi), Гельфанд I.М.[2] (метод координат), Готман Е.Г., Скопец З.А.
(розглядали рiзнi методи розв’язування геометричних задач та подiлили їх
на аналiтичнi та геометричнi), Габович I.Г. (представив метод вирiшення геометричних завдань, заснований на використаннi так званих базисних задач).

Основна частина
Розв’язання задач — один з основних етапiв засвоєння учнями системи
математичних знань, зокрема геометричних понять i зв’язкiв мiж ними. Вирiшуючи геометричнi задачi, учнi розвивають творчi здiбностi, самостiйне
мислення, набувають навичок практичного застосування теоретичних положень геометрiї. Знання методiв розв’язання геометричних задач дозволяє
вирiшувати, здавалося б, складнi математичнi задачi просто, зрозумiло i красиво.
В геометрiї поряд з вивченням теоретичного матерiалу школярi знайомляться з основними методами розв’язування задач. Якщо цьому не придiляється
належна увага, то нерiдко учнi намагаються вирiшувати всi задачi одноманiтно, причому роблять це часто нерацiонально, або приступають до вирiшення
негайно пiсля того, як прочитали умову.
За вимогою геометричної задачi їх можна подiлити на такi типи: на доведення, на обчислення, на побудову, на дослiдження. Задачi кожного iз цих
типiв розв’язують рiзними методами, якi умовно подiляють на геометричнi
та аналiтичнi [6. с 20].
Геометричнi методи ґрунтуються на застосуваннi властивостей, ознак
фiгур i спiввiдношень мiж ними. У цьому випадку обґрунтування задачi
пов’язане iз взаємним розмiщенням самих фiгур або їхнiх елементiв i тому
супроводжується рисунком.
Аналiтичнi методи передбачають застосування тотожних перетворень i
спiввiдношень, отриманих на пiдставi вiдомих геометричних фактiв. Такi
перетворення, формули часто застосовуються без урахування взаємного розмiщення фiгур i їхнiх елементiв. Розв’язати задачi, використовуючи аналiтичний метод, досить часто можна без побудови рисунка.
Розв’язання геометричних задач викликає труднощi у багатьох учнiв. Це
пов’язано як з великою кiлькiстю рiзних типiв задач, так i з рiзноманiттям
прийомiв i методiв їх вирiшення. На вiдмiну вiд алгебри, в геометрiї значно
менше стандартних задач, якi вирiшуються за зразком. Практично кожна задача вимагає «iндивiдуального» пiдходу. Також рiшення геометричних задач
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викликає в учнiв труднощi, якi пов’язанi з тим, що потрiбно знати, пам’ятати
i вмiти застосувати в конкретнiй ситуацiї велику кiлькiсть визначень, теорем i формул, а також з тим, що є такi задачi, якi можна вирiшити рiзними
методами.
В шкiльному курсi геометрiї вивчається багато методiв розв’язування задач. Досить часто буває, що вивчивши якийсь iз методiв, учень через деякий
час забуває його i в результатi розв’язує задачi не самим рацiональним способом. В бiльшостi випадкiв такi розв’язки бувають громiздкими, в них легко
заплутатись та припуститись помилки. Для того, щоб цього уникнути, потрiбно проводити уроки систематизацiї знань, на яких учнi можуть розв’язувати
одну задачу декiлькома методами та при цьому порiвнювати їх, обираючи
найбiльш ефективний та рацiональний.
Однiєю з форм урокiв по систематизацiї i узагальнення кiлькох тем може
служити урок рiшення однiєї задачi. Основна мета – показати рiзноманiття
пiдходiв при вирiшеннi однiєї задачi, розвивати дослiдницькi навички, формувати вмiння бачити рацiональнi способи вирiшення. Однак захоплюватися
цiєю формою не слiд. Такi уроки стануть найбiльш ефективними, якщо їх
проводити декiлька разiв на семестр, вiн як би завершує певний етап навчання. Зручно проводити їх в кiнцi вивчення всього курсу планiметрiї, пiд час
урокiв узагальнюючого повторення при пiдготовцi до пiдсумкової атестацiї.
Тодi можна пiдiбрати таке завдання, при вирiшеннi якої дiйсно застосовувався б великий обсяг теорiї.
Ефективним способом вивчення рiзних методiв є їх порiвняння, коли пiсля
вивчення декiлькох методiв вирiшення геометричної задачi, учнi на одному
уроцi будуть розв’язувати задачi вiдомими їм методами i порiвнювати їх.
Зокрема, вiдбирається задача, яка розв’язується кiлькома способами i охоплює великий об’єм теоретичного матерiалу.
На таких уроках спочатку потрiбно чiтко вказати учням, що дана задача
має кiлька прийомiв рiшення i, можливо, сказати якi саме використовувати.
Спочатку вчитель показує сутнiсть основних методiв, наводить рiзнi приклади. Наступним важливим кроком є демонстрацiя застосування рiзних методiв
при вирiшеннi однiєї i тiєї ж задачi. Це дозволить учням спiвставити вивченi
методи, провести їх порiвняльну характеристику, виявити переваги того чи
iншого методу при вирiшеннi певних завдань.
Коли учнi в достатнiй мiрi оволодiють рiзними методами розв’язування
задач, необхiдно збiльшити ступiнь їх самостiйностi. Учителю вже не потрiбно говорити про те, що задача має декiлька методiв розв’язання, учнi самi
повиннi це зрозумiти, а також назвати цi методи. Учнi повиннi при мiнiмаль118
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нiй допомозi вчителя вмiти застосовувати рiзнi методи до вирiшення однiєї
задачi, робити висновки про доцiльнiсть їх використання в кожному конкретному випадку, грамотно аргументувати свою позицiю.
Пiд час виконання самостiйної роботи учням дається певний час на
розв’язування задачi, пiсля чого, кожен з них повiдомляє, скiльки способiв
її рiшення було знайдено. Потiм до дошки викликається будь-який з учнiв,
якi знайшли тiльки один спосiб вирiшення задачi, i демонструє його. Пiсля
цього вчитель з’ясовує, хто з учнiв знайшов iнший спосiб, i викликає його до
дошки для показу цього способу i т.д.
При використаннi даного методу учнi замiсть вирiшення декiлькох стереотипних задач вирiшують одну задачу кiлькома способами, що дозволяє
учням мислити, мiркувати, розвивати гнучкiсть мислення, а також застосовувати всi можливi отриманi ранiше знання з геометрiї. Урок однiєї задачi
має багато переваг: пiдвищення ефективностi навчальної дiяльностi, мотивацiї, рiвня знань учнiв, заповнення «прогалин» в ранiше вивчених темах.

Висновки
Iнструментами досягнення дидактичної мети на уроках геометрiї є рiзнi
методи та способи розв’язування геометричних задач. Тому варто придiлити
особливу увагу навчанню учнiв основним методам розв’язування задач. Саме
такий пiдхiд допомагає учням розширити коло розглянутих задач, сформувати вмiння аналiзувати та використовувати ранiше набутi знання в конкретних
ситуацiях, вибираючи необхiднi для конкретного випадку, та iнтерпретувати
їх для тiєї чи iншої задачi. Вирiшуючи одну i ту ж задачу рiзними способами, можна бiльш ефективно усвiдомити змiст того чи iншого поняття, теми,
роздiлу i всього курсу геометрiї.
Розв’язування задач рiзними способами привчає учнiв: творчо мислити;
самостiйно висувати та перевiряти гiпотези; рацiонально планувати пошук
розв’язування задачi; порiвнювати та аналiзувати отриманi результати; пiзнавати основнi методи розв’язування задач.
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Solution of tasks in geometry by diﬀerent methods
In this article ways of systematization and generalization of knowledge of
geometry, in particular, unleashing of tasks are considered by diﬀerent methods.
Such activity demands from pupils to seize theoretical material, diﬀerent methods
to unleashing of tasks, ability to compare them and to choose necessary.
Keywords: tasks, method, decision methods, lesson to one task.
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