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ВСТУП
Навчальна програма вибіркової (за вибором студентів) дисципліни
«Вибрані питання математики» (Многокутники і многогранники. Методи
зображень плоских і просторових фігур та круглих тіл) складена відповідно до
освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої
освіти бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (математика).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
систематизація відомостей про многокутники і многогранники, основні
складові та їх взаємозв’язок;
моделі при розв’язуванні геометричних, зокрема стереометричних задач;
креслення в стереометрії та побудови зображень плоских і просторових
фігур та круглих тіл на площині.
Міждисциплінарні зв’язки:
для опанування матеріалів даної дисципліни необхідним є достатній рівень
вивчення таких дисциплін, як: «Шкільний курс математики», «Елементарна
геометрія», «Проективна геометрія». В свою чергу, дана дисципліна повинна
забезпечити ґрунтовну основу для вивчення «Методів зображення» а також
методики і дидактики навчання загального курсу геометрії (часткові методики).
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Многокутники і многогранники.
2. Методи зображень плоских фігур.
3. Методи зображень просторових фігур та круглих тіл.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Вибрані питання математики»
(Многокутники і многогранники. Методи зображень плоских і просторових
фігур та круглих тіл) є:
 підвищення професійного рівня в сенсі освітньої підготовки майбутніх
фахівців з математики та викладачів математики тощо;
 озброєння здобувачів з одного боку – ґрунтовними знаннями з теорії
многокутників і многогранників, а з іншого боку – принципами й
методами зображень плоских і просторових фігур та круглих тіл;
 розвинення навичок розв’язувати стереометричні задачі (шкільного курсу
геометрії) різного рівня складності, зокрема на побудову перерізів;
 формування знань, вмінь і навичок, необхідних для розв’язування
геометричних задач та задач на побудову зображень методами, що
спираються на властивості паралельного проектування;
 забезпечення здобувачів математичним апаратом, необхідним для значно
глибшого і чіткішого розуміння багатьох геометричних співвідношень та
алгоритмів побудов зображень;
 формування
професійно-компетентного
викладача
математики,
спроможного працювати за різними програмами у ЗОШ та у галузеворізних ВНЗ, зокрема технічних.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вибрані питання
математики» (Многокутники і многогранники. Методи зображень плоских і
просторових фігур та круглих тіл) є:
 повторити певні питання шкільного курсу геометрії;
 закріпити й розвити (поглибити й розширити) знання, уміння і навички,
отримані при засвоєнні курсу «Елементарна геометрія»;
 викласти (систематично й, в певному сенсі, повно) науково-теоретичні
положення зазначених змістових ліній;
 ознайомити студентів з деякими новими методами та прийомами
розв’язування геометричних задач, зокрема на побудову перерізів;
 сприяти розвитку просторової уяви та графічної культури майбутніх
викладачів математики в контексті побудов зображень, побудов та
вивченні властивостей перерізів.
 показати практичну значущість властивостей паралельного проектування,
їх застосовність до розв’язання певного кола геометричних задач;
 забезпечити ґрунтовне вивчення (засвоєння) здобувачами тих понять,
ідей і методів (спецкурсу), які можуть бути використані ними у процесі
подальшого навчання, під час викладання шкільного курсу геометрії та
проведення позакласних занять з математики;
 озброїти здобувачів алгоритмами побудов зображень плоских і
просторових фігур та круглих тіл;
 висвітлити взаємозв’язки питань спецкурсу зі змістовими лінями
елементарної геометрії та шкільного курсу математики;
 підвищити рівень загальної культури доведення тверджень елементарної
геометрії та побудов зображень.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
соціокультурна компетентність – здатність до професійної самореалізації
в ЗОШ та ВНЗ;
інформаційна компетентність – здатність самостійно знаходити,
аналізувати, відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати,
зберігати та передавати її;
комунікативна компетентність – володіння комплексними способами
взаємодії з навколишнім соціальним середовищем, навичками роботи в
колективі.
спеціальні:
фахові (професійно-педагогічні) компетентності:

здатність проводити:
– навчальні заняття з геометрії (за різними програмами) та позакласні
заняття з математики у ЗОШ;
– лекційні та практичні заняття з «елементарної геометрії» та «методів
зображення» в педагогічних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації;
– самостійні дослідження у професійній діяльності.

предметні (професійно науково-предметні) компетентності:

здатність запам’ятати або відтворити (факти) (– «знання»):
терміни та визначення основних понять з теорії многокутників і
многогранників та теорії зображень, зокрема аксонометрії;
конкретні факти:
– визначення, властивості та ознаки чотирикутників;
– основні метричні співвідношення в трикутнику та чотирикутнику;
– правильні многокутники (многогранники), їх властивості (та види);
– властивості напівправильних многокутників (многоранників);
– зміст теорем: Птоломея; Ейлера для многокутника нульового роду та
однозв’язної многогранної поверхні; Польке-Шварца;
правила і принципи: побудови образу (проекції) точки, прямої (фігури)
при паралельному проектуванні;
методи і процедури: аксіоматичний та координатно-векторний метод, ,
методи аксонометрії, слідів та внутрішнього проектування.

здатність розуміти та інтерпретувати вивчене (– «розуміння»):
– пояснити факти, правила, принципи: відмінність афінних та метричних
задач аксонометрії; повнота та метрична визначеність зображень;
– ілюструвати та інтерпретувати: наслідки та межі застосувань
основних метричних співвідношень в трикутнику та чотирикутнику; способи
задання точки, прямої, площини, зокрема перерізів;
– виділити: необхідні й достатні умови вписаності та описаності різних
видів чотирикутників; інваріанти паралельного проектування;
– описати алгоритми побудов зображень: правильних многокутників,
кола та його елементів; сфери та її основних елементів;
– прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань:
усвідомлення меж застосувань для розв’язування подальших задач у процесі
опанування спецкурсу; «аксонометричний» зміст деяких відомих зі шкільного
курсу геометрії задач та побудов (креслень).

здатність використати вивчений матеріал (у нових ситуаціях) (–
«застосування знань»):
– застосувати
теоретичний
матеріал
в
якості:
графічнообчислювального методу побудови зображень плоских і просторових фігур та
круглих тіл на площині;
– продемонструвати: вміння проводити стандартні дослідження
геометричних властивостей і обчислювати різні геометричні характеристики, а
також вміння наводити приклади і контрприклади в процесі вивчення та
викладу питань дисципліни;
– використовувати (на практиці): алгоритми побудов основних
зображень (правильних многокутників, кола та його елементів; сфери та її
основних елементів) для побудови зображень їх комбінацій;
– застосовувати основні положення і методи дисципліни для:
відтворення строгих доведень певних фактів шкільного курсу геометрії;
побудов зображень многогранників і круглих тіл та їх комбінацій;
обґрунтовування форми перерізу та його побудови; побудов зображень більш
складних конструкцій у процесі навчання та в професійній діяльності;


здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх
взаємозв’язки та організаційну структуру (– «аналіз»):
– усвідомлювати різницю між фактами і наслідками: розмежовувати
алгоритми побудови зображень вписаних та описаних навколо правильних
многокутників (многогранників) кіл (сфер); розділяти фігуру на складові при
побудові її зображення; оцінити «степінь довільності» при виборі початкових
елементів;
– критикувати та аргументовано дискутувати у випадках виявлення
(«навмисних» та «випадкових») технічних помилок й огріхів в логіці міркувань;
– оцінювати значимість даних: інваріантність простого відношення трьох
колінеарних точок, відношення довжин паралельних відрізків; приналежність
певної перетину певних прямих; паралельність певних відрізків.

здатність поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною
властивістю (– «синтез»):
пояснювати зв‘язок між побудовами зображень вписаних та описаних
навколо кола многокутників;
інтегрувати алгоритми побудов «базових» зображень для побудови
зображень їх комбінацій.

здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі (–
«оцінювання»):
аргументувати вибір методу доведення певного геометричного факту
або спосіб побудови зображення певної геометричної фігури, зокрема перерізу;
встановити та передбачити зв’язки між суміжними математичними
дисциплінами в контексті математичної моделі певної геометричної задачі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1:
Многокутники і многогранники
Паралельність прямих. Паралелограм і трапеція.
Означення, властивості та ознаки паралелограма. Види паралелограмів.
Означення, властивості та ознаки трапеції. Види трапецій.
Метричні співвідношення в трикутнику та чотирикутнику
Пряма, обернена та узагальнена теореми Піфагора. Наслідки.
Теорема синусів і косинусів та їх наслідки.
Теорема Стюарта та її наслідки.
Пряма та обернена теореми Чеви. Наслідки.
Пряма та обернена теореми Менелая. Наслідки.
Коло
Властивості кутів, пов’язаних з колом. Теорема Птоломея.
Необхідні й достатні умови описаності чотирикутника (трапеції).
Необхідні й достатні умови вписаності чотирикутника (трапеції).
Многокутники
Ламана лінія. Проста та непроста ламана лінія. Многокутники.
Прості та зірчасті многокутники.
Правильні многокутники та їх властивості.
Рівнокутні напівправильні многокутники та їх властивості.
Рівносторонні напівправильні многокутники та їх властивості.
Теорема Ейлера для многокутника нульового роду.
Многогранники
Многогранна поверхня, проста многогранна поверхня. Многогранники.
Прості та зірчасті многогранники.
Теорема Ейлера для однозв’язної многогранної поверхні.
Правильні многогранники та їх види.
Напівправильні многогранники.

Змістовий модуль 2:
Методи зображень плоских фігур
Основні положення теорії побудови наочних зображень просторових фігур
Постановка задачі про побудову зображення. Види проектування на
площину.
Паралельне проектування та його властивості. Теорема Польке-Шварца.
Аксонометрія
Основні положення. Задання точки, прямої, площини.
Афінні задачі аксонометрії. Метричні задачі аксонометрії.
Повні та неповні зображення.
Метрична визначеність зображень.
Побудови зображень плоских фігур
Зображення трикутника, паралелограма (квадрата), трапеції.
Зображення правильного трикутника та його чудових точок.
Зображення правильного шестикутника, восьмикутника.
Зображення правильного п’ятикутника.

Побудови на еліпсі
Побудова зображення кола та його елементів.
Спряженні діаметри еліпса. Зображення дотичної.
Побудова зображень правильних многокутників (3-, 4-, 5-, 6- та 8кутників), вписаних в коло та описаних навколо нього.

Змістовий модуль 3:
Методи зображень просторових фігур та круглих тіл
Побудова зображень круглих тіл
Побудова зображення циліндра.
Побудова зображення конуса.
Побудова зображень тіл обертання.
Побудова зображень сфери (кулі) та її елементів
Побудова зображень сфери (кулі).
Побудова зображень: полюсів, діаметрів, паралелей та меридіанів сфери.
Побудова зображень вписаної та описаної сфери (кулі).
Побудова зображень призм, пірамід, вписаних в сферу.
Побудова зображень призм, пірамід, описаних навколо сфери.
Загальні правила побудови зображень
Побудова перерізів
Метод слідів.
Метод внутрішнього проектування.
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