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ГЕОМЕТРIЇ В КУРСI МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСIВ

У статтi розглядається проблема вивчення геометрiї у 5-6 класах та дослiджено вдоско-
налення методики використання елементiв наочної геометрiї.
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Вступ
Основним завданням школи та вчителя у сучасному свiтi є виховання

гармонiйно розвиненої особистостi, тобто людини, яка розвинена всебiчно.
Головним завданням цього процесу є боротьба за високу якiсть вмiнь та знань
учнiв, формування в них навичок самостiйної розумової працi.

Збiльшення розумового навантаження на уроках математики примушує
задуматися над тим, як пiдтримати в учнiв iнтерес до матерiалу, що вивчає-
ться, їх активнiсть впродовж всього уроку. У зв’язку з цим ведуться пошуки
нових ефективних методiв навчання i таких методичних прийомiв, якi акти-
вiзували б думку школярiв, стимулювали б їх до самостiйного набуття знань.

Одним з таких способiв є використання елементiв наочної геометрiї на
уроках. Тому вдосконалення методики використання елементiв наочної гео-
метрiї у 5-6-х класах є досить актуальною темою для дослiдження.

Введення геометричного матерiалу в курс математики 5-6 класiв надзви-
чайно важливо для подальшого успiшного навчання школярiв, їх залучення
до пiзнання навколишнього свiту, розвитку їх розумових здiбностей. Все це
робить актуальним питання правильної органiзацiї навчання математики та
елементiв геометрiї, зокрема.
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Прихильниками використання елементiв наочної геометрiї в курсi матема-
тики є: А.Т. Фоменко, А.М. Астряб, Д. Гiльберт, Г.В. Дорофєєв, I.Ф. Шаригiн;
Н.Я. Вiленкiн, В.I. Жохов, А.С. Чесноков, С.М. Нiкольський, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетнiков та iншi.

Наочна геометрiя не повинна бути придатком до арифметики, вироджу-
ючись у вивчення мiр довжини, площi та об’єму i способiв вимiрювання
прямолiнiйних вiдрiзкiв, площ прямокутникiв i обсягiв прямокутних пара-
лелепiпедiв.

Основна частина
Розвиток дитини є складним процесом становлення людської особистостi,

процесом безперервного руху, змiни i вдосконалення її фiзичних та духовних
сил. Внутрiшньою рушiйною силою розвитку дитини є боротьба протиле-
жних, суперечливих тенденцiй, що виникають внаслiдок розходження мiж
досягнутим рiвнем розвитку дитини i тим новим змiстом дiяльностi, яким
вона оволодiває.

Вiк чiпко утримує розвиток i диктує свою волю. Закономiрностi, що дi-
ють в цiй областi, жорстко лiмiтують можливостi розвитку. Я.А. Коменський
був першим, хто наполягав на строгому облiку в учбово-виховнiй роботi
вiкових особливостей дiтей. Вiн висунув i обґрунтував принцип природо-
вiдповiдностi, згiдно з яким вчення i виховання повиннi вiдповiдати вiковим
етапам розвитку. Як у природi все вiдбувається свого часу, так i у вихованнi
все повинно йти своєю чергою - своєчасно i послiдовно.

Урахування вiкових особливостей — один з основоположних педагогiчних
принципiв.

Учень 5 класу може керувати своєю увагою. Вiн добре концентрує увагу
до значущої для нього дiяльностi. Тому для бiльш успiшного навчання мате-
матики, необхiдно пiдтримувати iнтерес школяра до вивчення цього предме-
та. При цьому доцiльно на уроках використовувати наочнi засоби навчання:
таблицi, схеми, картинки. Процес навчання буде проходити бiльш ефективно,
якщо на уроках демонструвати зв’язок дослiджуваного матерiалу з життям,
застосування нових знань на практицi.

Основою формування у дiтей уявлень про геометричнi фiгури є здатнiсть
їх до сприйняття форми. Ця здатнiсть дозволяє дитинi дiзнаватися, розрi-
зняти i зображати рiзнi геометричнi фiгури: точку, пряму, криву, ламану,
вiдрiзок, кут, багатокутник, квадрат, прямокутник i т.д.

А.М. Астряб в основу курсу «Наочна геометрiя» поклав такi мiркуван-
ня [1]:
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1. Першою стадiєю пiзнання геометричних форм є безпосереднє сприйнят-
тя. Для того щоб це безпосереднє сприйняття було яскравим та повним,
необхiдно, щоб у ньому брали участь не тiльки очi, а по можливостi
бiльше число органiв почуттiв. Ось чому при розв’язаннi задач дiти по-
виннi лiпити, малювати, вимiрювати, накладати одну фiгуру на iншу,
розрiзати i склеювати їх.

2. Другою стадiєю психологiчного процесу пiзнання геометричних форм є
виникнення в дитячiй свiдомостi геометричних образiв. Повнота i яскра-
вiсть останнiх залежить вiд дитячої уяви, рiвносильного iнтересу. Пов’я-
зане з ними почуття задоволення з’являється у дiтей тiльки тодi, коли
вони в дослiджуваному новому знаходять елементи добре знайомого або
старого (апперцепцiя).

3. Увага i iнтерес у дiтей можуть пiдтримуватися тiльки тодi, коли ви-
вчення буде погоджено з дитячою природою, по сутi своїй дiяльною i
творчою.

Дитина за своєю природою є активним дослiдником зовнiшнього свiту.
Ось чому вивчення геометричних форм повинно бути побудоване на прин-
ципi самодiяльностi i активностi. Завдання потрiбно складати так, щоб дiти
самi вимiрювали, порiвнювали, розвивали свiй окомiр, дослiджуючи пропо-
нований їм матерiал, самi приходили до доступному для їх сил висновку,
вiдчуваючи таким чином радiсть самостiйного вiдкриття iстини.

За допомогою наочностi на уроках геометрiї добре формується в учнiв
логiко-пошукова пiзнавальна дiяльнiсть. Правильно органiзована навчаль-
на дiяльнiсть пiзнавально-пошукового типу при використаннi наочностi на
уроках математики, продумане керiвництво нею з боку педагога, викликає в
учнiв iнтерес до навчального процесу, розвиває активнiсть i самостiйнiсть.

За висловом Л.М.Толстого: «. . . знання тiльки тодi знання, коли набутi зу-
силлям думки, а не пам’ятi.» [4]. Тому, необхiдно зробити навчальний процес
творчим, осмисленим, активiзувати всю пiзнавальну дiяльнiсть школярiв.

Яким вимогам мають вiдповiдати елементи наочної геометрiї, щоб
учнi змогли отримати широкi геометричнi уявлення, оволодiти наочно-
емпiричним методом дослiдження, розвинули просторову уяву, геометри-
чне сприйняття, мислення?

Шлях знайомства з найпростiшими фiгурами: вiдрiзок, пряма, кут тощо,
без вивчення їх властивостей, оволодiння способами побудови, знайомства з
рiзними геометричними конфiгурацiями i вiдношеннями фiгур, виявився ту-
пиковим i не дав позитивних результатiв. Розглянемо тi вимоги, яким мають
вiдповiдати елементи наочної геометрiї.
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По-перше, це рiзномаїття геометричних форм i конфiгурацiй, яке б забез-
печувало широту сформованих уявлень, в поєднаннi з видiленням «головних»
об’єктiв. Паралельно повинно здiйснюватися вивчення плоскої та просторової
геометрiї. При цьому плоскi фiгури повиннi «виходити в простiр» i розгляда-
тися як елементи просторових тiл, а просторовi тiла «переходити» на плоский
аркуш паперу в якостi зображень, розгорток. При вивченнi лiнiй акцент роби-
ться на пряму i коло, при вивченнi фiгур — на трикутники i чотирикутники.

Щоб уявлення про фiгуру було всеохоплюючим, а не поверхневим, при
його формуваннi повиннi враховуватися рiзнi аспекти. В якостi таких аспе-
ктiв вивчення геометричного об’єкта можна видiлити: а) його елементи; б)
способи моделювання i графiчного зображення; в) розподiл фiгури i склада-
ння фiгур; г) «вихiд у простiр» для плоских фiгур; д) вiдношення з iншими
фiгурами i класифiкацiї; е) симетрiя; ж) вимiр.

Друга вимога — оволодiння способами дiй з геометричними фiгурами
також має бути об’єктом вивчення i входити в змiст освiти. Це оволодiння
способами графiчної побудови геометричних фiгур, прийомами їх моделюва-
ння, навичками практичних вимiрювань, дiями по вiзуальному сприйняттю
геометричних об’єктiв, створення їх уявних образiв i оперування ними.

I. Ф. Шаригiн висловив думку про вiдмiннiсть курсу геометрiї 5-6 кла-
сiв вiд курсу 1-4 класiв, яка полягає в тому, що, незважаючи на значимiсть
геометричного матерiалу в початковiй школi, вiн виконує допомiжну роль по
вiдношенню до арифметичного матерiалу. Тут метою є вироблення мiцних
асоцiативних зв’язкiв у парах «фiгура-число» i «фiгура-слово»: враховує-
ться обсяг дослiджуваних геометричних об’єктiв i вiдношень, вводяться рiзнi
класифiкацiї, збiльшується частка графiчних вправ i завдань, виконуваних у
вiзуальному планi, вводяться новi методи дослiдження. Однiєю з вiдмiнних
особливостей курсу геометрiї 5-6 класiв є завдання зацiкавити, привернути
увагу учнiв до математики, показавши багатограннiсть i рiзноманiтнiсть її
проявiв.

Останнiм часом з’явилася велика кiлькiсть рiзноманiтної (за концепцiєю,
способом викладу, добору матерiалу) лiтератури для учнiв 5–6 класiв, що мi-
стить геометричний матерiал. Пiд час аналiзу цiєї лiтератури легко помiтити
два основних напрямки, яких дотримуються автори рiзних посiбникiв.

Перший — орiєнтований на ознайомлення дiтей з рiзноманiтними геоме-
тричними фiгурами в наочнiй (часто iгровiй ) формi через серiю цiкавих
сюжетiв, пiдкрiплених вправами. При цьому основною метою, яку ставлять
перед собою автори, є розвиток просторових уявлень учнiв та прищеплення
їм iнтересу до предмета.

100 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ



Беседiн Б.Б., Вагнер Г.О. Методика використання елементiв наочної геометрiї

Прихильники другого напрямку вважають за необхiдне використання
двох рокiв для бiльш раннього включення учнiв у систематичне вивчення
геометрiї: на доступному для них рiвнi з урахуванням їх психологiчного i
предметного досвiду викладання систематичного курсу, що мiстить доведен-
ня багатьох теорем.

Ми вважаємо, що необхiдна «золота середина». На наш погляд, геоме-
тричний матерiал, призначений для вивчення в 5-6 класах, повинен являти
собою курс, який органiчно включається в структуру безперервної геометри-
чної освiти. З одного боку, дозволяє поглибити i розширити уявлення дiтей
про вiдомi їм геометричнi фiгури, а з iншого боку, — такий, що має основною
метою пiдготовку учнiв до систематичного вивчення геометрiї в 7-9 класах.

При цьому необхiдно враховувати наступне:

1) весь змiст курсу i спосiб його викладу повиннi спиратися на попереднiй
життєвий i геометричний досвiд учнiв;

2) весь змiст пропедевтичного курсу повинен пiдкорятися внутрiшнiй логi-
цi, максимально наближеної до логiки систематичного курсу;

3) має бути придiлено достатньо уваги розвитку мовлення: роботi з термi-
нами, реченнями, формулюванню визначень;

4) система вправ повинна сприяти, з одного боку, розвитку просторових
уявлень, а з iншого боку – знайомити учнiв з найпростiшими логiчни-
ми операцiями i закладати основи формування навичок проведення цих
операцiй.

У пропедевтичному курсi геометрiї особливу роль вiдiграє наочнiсть. В
систематичному курсi наочнiсть носить, як правило, iлюстративний хара-
ктер, але в пропедевтичному курсi вона повинна стати основним джерелом
геометричної iнформацiї, що диктує особливий пiдхiд до пiдбору i виготовле-
ння засобiв наочностi.

Через те, що у сучасному свiтi широко розвиненi комп’ютернi технологiї,
для використання елементiв наочної геометрiї можна використовувати:

1. GeoGebra — вiльно розповсюджувана комп’ютерна програма для вивче-
ння математики;

2. GEONExT — дозволяє виконувати на iнтерактивнiй дошцi побудови май-
же як на паперi, тобто зберiгаючи у школяра правильне уявлення про
технiку геометричної побудови за допомогою циркуля i лiнiйки.

3. Kig — додаток для iнтерактивних геометричних побудов, що дозволяє
учням i студентам вивчати геометричнi фiгури за допомогою комп’юте-
ра.
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4. KmPlot — це графопобудовник алгебраїчних функцiй для KDE. Програ-
ма має потужний вбудований iнтерпретатор.

5. FreeMind — програма для вiзуалiзацiї планiв та iдей у виглядi схеми.

Висновки
Отже, пiдвищенню якостi знань з математики у дiтей 10-11 рокiв буде

сприяти: використання елементiв наочної геометрiї на уроках у поєднаннi з
iншими видами навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв, застосування рацiо-
нальної та ефективної методики використання елементiв наочної геометрiї у
5-6-х класах, дотримання вiдповiдних психолого-педагогiчних умов та мето-
дичних вимог.

В процесi навчання доцiльно використовувати експеримент, спостережен-
ня, вимiрювання, моделювання, комп’ютерне моделювання на уроках геоме-
трiї, аби учнiв гарно пiдготувати до систематичного вивчення курсу геометрiї
та для того, щоб їм було простiше сприймати теоретичний матерiал.
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Methods of using elements of visual geometry in the mathematics
of 5-6 classes

The article deals with the problem of studying geometry in 5-6 grades and
examines the improvement of methods of using elements of visual geometry.

Keywords: visual geometry, methods, elements of visual geometry, geometry.
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