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ЗАДАЧI НА ПОБУДОВУ ЯК ЗАСIБ РОЗВИНЕННЯ
ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНIВ НА УРОКАХ

ГЕОМЕТРIЇ

Стаття присвячена розвитку просторового мислення учнiв на уроках стереометрiї за до-
помогою задач на побудову. Розглянутi мiсце та роль задач на побудову у навчальному
процесi та їх вплив на розвиток просторового мислення учнiв.
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Вступ
На сучасному етапi розвитку людства важко переоцiнити внесок мате-

матики в розвиток iнтелектуальних здiбностей людини. Не останнє мiсце в
цьому процесi посiдає геометрiя.

Курс сучасної шкiльної геометрiї неможливо представити без стереоме-
трiї, яку в свою чергу без задач на побудову. Нажаль, у багатьох учнiв не
достатньо розвинене просторове мислення, через це виникають труднощi iз
задачами у просторi.

Мiсце задач на побудову в розвитку просторового мислення дослiджували
багато методистiв.

Так, Зєнгiн O.P. видiляє метод паралельного проектування [4]. Пєрєпьол-
кiн Д.I. розглядає геометричнi побудови як метод навчання самих геометри-
чних фактiв, говорячи не про окремi задачi, а лише про типи задач [6]. Сє-
мушкiн О.Д. за основу свого методу викладання матерiалу бере проекцiйне
креслення [7]. Литвиненко М.В. придiляє значну увагу побудовi перерiзiв. [5].
Гольдберг Я.Є. робить детальний аналiз всiх можливих задач у просторi, роз-
глядає методи та прийоми їх розв’язування i те, як навчити учня працювати
з цими задачами [2].

Але, разом з тим, на нашу думку, задачi на побудову не зайняли вiдповiд-
ного мiсця в системi задач, представлених у пiдручниках геометрiї. З iншого
боку, вчителi також не придiляють достатньо уваги задачам на побудову як
засобу розвинення просторового мислення учнiв.
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Основна частина
Просторове мислення, як вiдомо, є складовою частиною чуттєво-образ-

ного мислення i не є апрiорi визначеним, запрограмованим вiд народження.
Воно формується в процесi iндивiдуального розвитку людини. Формування
образного мислення в усiй повнотi та своєрiдностi його функцiй – необхiдна
умова ефективного засвоєння знань, i, разом з тим, це один iз важливих
засобiв розвитку особистостi.

Уявлення є почуттєвим образом. Однак, на вiдмiну вiд сприйняття, уяв-
лення являє собою образ «предмета» (або явища), що у даний момент на
органи почуттiв не дiє, але дiяв у минулому.

Прийнято роздiляти уявлення на два основних види: образи пам’ятi (вiд-
творення образiв, предметiв, що колись сприймалися) i образи уяви (новi
образи, сформованi в результатi трансформацiї тих, котрi зберiгаються в па-
м’ятi) [1]. У процесi навчання важливо розвивати обидва види уявлень.

Дослiдження ряду авторiв показують, що однiєю з найбiльш характерних
особливостей уявлень є їхня узагальненiсть [3]. У результатi багаторазового
сприйняття подiбних предметiв у людини формується деякий їхнiй збiрний
образ.

У процесi переходу вiд сприйняття до уявлення вiдбувається певна схема-
тизацiя почуттєвого образа. Деякi його деталi як би затушовуються i редуку-
ються, iншi, навпаки, пiдкреслюються i пiдсилюються. Схематизацiя образа
зв’язана з утратою частини iнформацiї, тому уявлення по своїй повнотi зав-
жди уступає сприйняттю [3].

Цей момент важливо враховувати при органiзацiї навчальної дiяльностi
школярiв. Очевидно, для формування в них тих або iнших уявлень недо-
статньо тiльки демонстрацiї (показу) вiдповiдних предметiв; демонстрацiя
повинна сполучатися з виконанням практичних дiй. Найбiльш ефективними
методами формування просторових уявлень є такi, котрi забезпечують спо-
лучення сприйняття реальних предметiв, практичної дiї з ними i словом, що
їх позначає.

Уява розвивається в процесi навчання. Однiєю з найважливiших за-
дач цього процесу є формування у учнiв прийомiв уяви. Як показала
Е.Н.Кабанова-Меллер, прийоми уяви формуються поетапно [1].

Так, при формуваннi прийомiв уяви, зв’язаних зi складанням креслення
геометричного тiла в системi прямокутних проекцiй, спостерiгаються насту-
пнi етапи:
перший етап — оволодiння наочним прийомом складання проекцiй на основi
показу i розповiдi вчителя;

Випуск №1, 2011 143



Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

другий етап — перенос наочного прийому до уявної сфери. Такий перенос
може здiйснюватися рiзними способами. Один зi способiв полягає в тому, що
учнi думкою повторюють тi ж дiї, що вони виконували. В iнших випадках
повторення дiй виявляється згорнутим, i учень як би вiдразу уявляє собi
обриси кожної з трьох проекцiй на основi спостережень предмета.

Формування прийому створення уявлення при читаннi креслення також
проходить два етапи. На першому етапi образ створюється за допомогою до-
даткової наочної опори, на другому – здiйснюється перенос прийому до уявної
сфери.

Таким чином, спочатку формуються прийоми виконання практичної дiї (з
опорою на сприйняття реального предмета), i тiльки потiм вони переносяться
в розумову сферу, тобто учнi починають виконувати їх у розумi. У тому
випадку, коли задача представити предмет по його кресленню виявляється
важкою для учня, перехiд до практичної дiї може сприяти її розв’язанню.

Одна з найважливiших умов розвитку просторової уяви – практична дi-
яльнiсть. Однак перехiд вiд практичних дiй до дiй у розумi здiйснюється,
очевидно, не автоматично. Не можна уявляти собi справу так, що досить лю-
динi просто виконати ту чи iншу дiю практично, щоб негайно ж навчитися
виконувати її в розумi. Такий перехiд вимагає спецiальної роботи, спрямова-
ної на аналiз перетворення предмета пiд час манiпулювання з ним. Iнакше
кажучи, практична дiя повинна включати спецiальний аналiз тих змiн пре-
дмета, що вiн потерпає в процесi виконання цiєї дiї.

Вчителю, що викладає математику в старших класах, вiдомi певнi тру-
днощi, якi виникають у процесi викладання стереометрiї з перших її урокiв.
При знайомствi з аксiомами стереометрiї просторовi уявлення учнiв розви-
ненi слабо. Початковi вiдомостi зi стереометрiї мають абстрактний характер,
засвоєння матерiалу будується на заучуваннi, i, таким чином, спостерiгається
деякий формалiзм у знаннях учнiв. Вони втрачають iнтерес до предмету, i
бiльшiсть з них вважають стереометрiю важким шкiльним предметом.

Значна частина вказаних проблем вирiшується, якщо на початкових ета-
пах вивчення теоретичний матерiал дається або на основi завдань, або з «ви-
ходом» на завдання, якi потребують побудов просторових фiгур або побудов
на зображеннях цих фiгур.

Для вирiшення задачi розвитку просторового мислення необхiдно методи-
чно реалiзувати i пiдтримати змiстовно (через учбовi завдання) транзитивний
зв’язок:

завдання на побудову ⇒ розвиток просторового мислення учня ⇒
математичний розвиток учня.
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Застосування задач на побудову створює опорнi моменти у викладан-
нi стереометрiї, якi дозволяють не лише сформувати просторовi уявлення
в учнiв, а й зробити предмет стереометрiї наочним, доступним i цiкавим для
учнiв, систематизувати знання зi стереометрiї, збiльшити варiативнiсть ме-
тодiв навчання i пiдсилити їх ефективнiсть.

Висновки
Задачi на побудову становлять базу для роботи, що сприяє розвитку нави-

чок побудови фiгур, формуванню вмiння читати i розумiти креслення, вста-
новлювати зв’язки мiж його частинами. Саме тому, незначна частина задач
на побудову в системi задач шкiльних пiдручникiв з геометрiї обумовлює не-
достатнiй розвиток просторового мислення учнiв.

Для того, щоб досягти найбiльш високих успiхiв у розвитку просторового
мислення учнiв, необхiдно використовувати задачi на побудову. Час, що ви-
трачається на розв’язування цих задач, окупається сповна. Адже, при розв’я-
зуваннi вказаних задач, конкретизується теоретичний матерiал, а, отже, ефе-
ктивнiше формуються в учнiв просторовi уявлення.
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