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ВИКОРИСТАННЯ КООРДИНАТНОГО ТА ВЕКТОРНОГО
МЕТОДУ В ШКIЛЬНОМУ КУРСI ГЕОМЕТРIЇ

Дана стаття присвячена використанню координатному i векторному методам розв’язання
задач на уроках геометрiї. Об’єктом вивчення є процес вивчення геометрiї у загальноосвi-
тнiй школi. При вивченнi даного питання, виявлено, що вивчення координатно-векторного
метода буде бiльш ефективним, якщо використовувати продуману систему задач для фор-
мування окремих компонентiв метода
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Вступ
В геометрiї використовується рiзнi методи розв’язання задач – це синте-

тичний, аналiтичний та алгебраїчний методи, метод перетворень, метод ви-
користання допомiжної побудови, векторний, координатний метод та iншi.

Якщо в геометрiї доводиться, як правило, шукати для кожної задачi осо-
бливий шлях розв’язання, то в алгебрi та аналiтичної геометрiї розв’язання
проводяться за загальним для всiх задач планом, який пристосовується до
будь-якiй задачi. Перенесення в геометрiю властиву алгебрi алгоритмiзова-
нiсть завдань – становить головну цiннiсть координатно-векторного методу.
Значимiсть цих методiв полягає в тому, що їх застосування позбавляє вiд не-
обхiдностi вдаватися до наочного уявлення складних просторових зображень,
що спрощує розв’язання задач.

Проблемою координатно-векторного розв’язування задач займалася до-
сить велика когорта вчених. Г.Б. Лудiна вважає, що використовувати коор-
динатну площину вже слiд з п’ятого класу вивчення математики, що «спри-
яє реалiзацiї внутрiпредметних зв’язкiв мiж алгеброю i геометрiєю, дозволяє
зводити побудови до обчислень, що iнколи бiльш коротким шляхом приво-
дить до мети» [4, c. 43]. Однак С. Смогоржевский застерiгає нас, що розв’я-
зання задач даним методом не завжди є простiше та гарнiше тих, що може
запропонувати елементарна геометрiя [5].
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Питанням використання векторного та координатного методу при розв’я-
заннi задач займалися Кушнiр I.А., С. Шестакович, Майоров В.М., Скопец
З.А., Крайзман М.Л., Готман Е.Г., Глаголева Е.Г., Кирилов А.А., Гельфанд
I.М. [1, 2, 3].

Координатно-векторний метод грає важливу роль при вирiшеннi школя-
рами багатьох геометричних i фiзичних задач, закладає основу для розв’я-
зання задач у просторi. В школi за допомогою векторного та координатного
методу розв’язується багато рiзноманiтних задач, якi не мають iншого спосо-
бу розв’язання.

Основна частина
Координатно-векторний метод розв’язання задач порiвняно з iншими ме-

тодами, дуже часто дозволяє уникнути штучних побудов, спрощує розв’я-
зання багатьох геометричних задач i доведення теорем. Вiн зручний також
тим, що не потрiбно використовувати велику кiлькiсть формул, ознак i вла-
стивостей фiгур. Координатно-векторний метод в шкiльному курсi геометрiї
застосовується досить рiдко, хоч i є досить зручним.

Сутнiсть координатного методу, як i векторного, полягає в тому, що гео-
метрична задача перекладається на мову алгебри, i її розв’язання зводиться
до розв’язання рiвнянь, нерiвностей чи їх систем. Щоб застосовувати коор-
динатно-векторний метод до розв’язання задачi, треба виконати три кроки:

1) Сформулювати задачу на мовi векторiв чи координат.
2) Перетворити алгебраїчний вираз.
3) Перекласти знайдений результат на мову геометрiї.
Перш нiж переводити задачу на координатно-векторну мову, необхiдно

встановити, чи доцiльно розв’язувати задачу саме координатно-векторним
методом.

Розв’язувати задачу цими методами має сенс, якщо це задачi:

• пов’язанi з доведенням паралельностi прямих (вiдрiзкiв);
• в яких треба довести, що деяка точка дiлить вiдрiзок у певному вiдно-
шеннi або є його серединою;

• в яких треба обґрунтувати, що три точки A , B i C лежать на однiй
прямiй;

• в яких треба довести, що даний чотирикутник ABCD – паралелограм;
• на знаходження довжини вiдрiзка;
• на знаходження величини кута;
• на вiдшукання геометричних мiсць точок;
• на доведення залежностей мiж лiнiйними елементами.
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Для гарного оволодiння учнями координатно-векторним методом необ-
хiдно ще на пропедевтичному етапi сформувати в учнiв уявлення про мо-
жливiсть довiльного вибору системи координат, в процесi розв’язання задач.
Правильний вибiр осей координат потрiбен в першу чергу для того, щоб спро-
стити алгебраїчнi операцiї, а не перетворити легку задачу на дуже складну.
При вiдсутностi цiєї форми навчальної дiяльностi процес розв’язання задач
буде вiдбуватися бiльш повiльно i його результати будуть менш ефективними,
що в свою чергу призведе до погiршення засвоєння навчального матерiалу.

Принцип цiлiсностi передбачає те, що учнi повиннi уявляти геометричнi
фiгури, як об’єкти в координатнiй площинi, за кожним рiвнянням учнi по-
виннi бачити деяку фiгуру та вмiти iнтерпретувати результати отриманих
геометричним методом, за допомогою побудов.

Принцип послiдовностi полягає в тому що використовуються спецiально
пiдiбранi задачi, якi направленi на формування окремих компонентiв мето-
ду ( спочатку задачi на формування одного компоненту, потiм двох, трьох i
т.д.) а систематичнi повторення та використання координатного методу для
розв’язання задач в рiзних темах геометрiї передбачає розвиток мислення
усiх учнiв, у тому числi i найслабкiших.

Для оволодiння будь-якого матерiалу з довiльної дисциплiни, так i
координатно-векторного методу, важливим є вивчення як теорiї так i зав-
дання практичного характеру. Проте враховуючи специфiку координатно-
векторного методу ми вважаємо доцiльним основний акцент придiляти пра-
ктичнiй дiяльностi учнiв, тобто розв’язування задач. використовуючи коор-
динатний та векторний методи.

Принцип наочностi допомагає розвитку абстрактного мислення, забезпе-
чує зв’язок мiж конкретним та абстрактним, тому дидактика стверджує,що
наочнiсть є вихiдним моментом навчання. ефективнiсть цього принципу за-
лежить вiд правильного вибору засобiв наочностi та вiд їх правильного за-
стосування в процесi навчання.

Для оволодiння вмiнням переводити з геометричної мови на координатно-
векторну та навпаки необхiдно знати, як то чи iнше координатно-векторне
спiввiдношення можна виразити на геометричнiй мовi, для формування цих
навичок ми пропонуємо розробити таблицю з такими переводами i викори-
стовувати її на перших етапах.

Для пiдвищення ефективностi урокiв геометрiї необхiдно використовува-
ти як традицiйнi засоби наочностi так i технiчнi, пов’язанi з новими iнфор-
мацiйними технологiям, що полегшують роботу вчителя, пiдвищують пiзна-
вальний iнтерес учнiв, що в свою чергу пiдвищує ефективнiсть навчального
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процесу. При вивченнi дiй над векторами можливо органiзувати самостiйну
пiзнавальну дiяльнiсть учнiв з використанням групових та iгрових форм її
органiзацiї.

Координатно-векторний метод в шкiльному курсi геометрiї використову-
ється для досить легких та типових задач. Тому доречно було б розглянути
на факультативних заняттях бiльш складнi та цiкавi задачi, для поглиблення
знань про координатно-векторний метод.

Висновки
Координатно-векторний метод значно полегшує розв’язування задач, а

деяких випадках задачу взагалi неможливо розв’язати iншими способами,
розвиває просторовi уявлення та внутрiпредметнi зв’язки мiж алгеброю i гео-
метрiєю.
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