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ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ
В ПРОЦЕСI ВИВЧЕННЯ СТЕРЕОМЕТРIЇ

Стаття присвячена проблемi формування просторових уявлень на уроках стереометрiї, як
невiд’ємної складової для розширення уяви взагалi та для вiльного формування узагаль-
нених та динамiчних уявлень про оточуючий свiт, емоцiйне вiдношення до явищ дiйсностi,
їх етичної та естетичної оцiнки.
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Вступ
При засвоєннi курсу середньої школи учнi повиннi не тiльки опанувати

основами наук, але й ознайомитися з основами виробничих процесiв. Звiдси
актуальностi у викладаннi фiзико-математичних дисциплiн набуває робота,
пов’язана з розвитком навичок з побудови та читання креслень, необхiдних i
архiтектору, i iнженеру, i квалiфiкованому робiтнику-новатору. У свiтлi цих
завдань важливе мiсце займає проблема розвитку просторових уявлень на
уроках математики, зокрема, геометрiї (планiметрiї та стереометрiї), бо без
добре розвинених просторових уявлень неможливо нi побудувати, нi прочи-
тати креслення. В даний час в якостi одного з головних критерiїв математи-
чного розвитку особистостi багато психологiв розглядають рiвень розвитку
просторового мислення, який характеризується умiнням оперувати просто-
ровими образами. Математика є одним з тих предметiв, при вивченнi якого
важливе мiсце вiдводиться зоровому каналу надходження iнформацiї.

Проблемою формування i розвитку просторових уявлень займалися бага-
то математикiв-методистiв: Александров А.Д. [1], Глейзер Г.Д. [2], Якиман-
ська I.С. [8], Зламанюк Л. [4], Ломов Б.Ф. [5], Чернишова Л.Ю. [7] та iншi.

Останнiм часом вiдзначається зниження геометричнiй пiдготовленостi
учнiв. Це проявляється в першу чергу в низькому рiвнi розвитку просто-
рового мислення. Можна видiлити двi основнi причини такого стану: процес
навчання геометрiї в школi будується як вивчення науки геометрiї, а значить,
не завжди враховуються психологiчнi закономiрностi розвитку мислення, осо-
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бливостi сприйняття, особистiсний досвiд учнiв; просторове мислення є рiзно-
видом образного, але основнi якостi образного мислення в рамках шкiльної
програми з математики сформувати неможливо.

Основна частина
Просторове мислення — вид розумової дiяльностi, що забезпечує ство-

рення просторових образiв i оперування ними в процесi розв’язання рiзних
практичних i теоретичних задач.

Академiк А.Д. Александров [1] зазначає, що завдання викладання геоме-
трiї – розвинути в учнiв вiдповiднi три якостi: просторову уяву, практичне
розумiння та логiчне мислення. Просторова уява становить важливий ком-
понент у загальнiй здатностi людини до уяви i має iстотне значення в рядi
вiдносин. Воно, зрозумiло, взагалi необхiдно людинi для орiєнтування в нав-
колишньому свiтi i в розвинутiй формi iстотно для багатьох видiв дiяльностi.

Одним з основних завдань вивчення стереометрiї в сучаснiй школi є роз-
виток просторового мислення. Але просторове мислення школярiв розвиває-
ться рiзними шляхами, причому часто цей процес вiдбувається стихiйно, без
цiлеспрямованого впливу педагога. Основною причиною ускладнень при за-
лученнi дiтей до дiяльностi з просторовими образами є недостатнiй рiвень
навчально-методичного забезпечення цього процесу. Актуального значення
набула ця проблема у вивченнi геометрiї, особливо стереометрiї, яке ґрунту-
ється на розпiзнаваннi, побудовi та перемiщеннi геометричних образiв.

Можна видiлити як варiант розвитку просторового мислення в учнiв роз-
робку спецiального iнформацiйного середовища навчання стереометрiї, що
ґрунтується на результатах психолого-педагогiчних дослiдженнях особливо-
стей просторового виду мислення. Iнформацiйне середовище навчання стере-
ометрiї, окрiм загальноприйнятих елементiв таких, як пiдручники, посiбни-
ки, методична лiтература, дидактичнi комп’ютернi програми тощо, повинно
включати наступнi елементи:

1. Методичний комплект для дiагностування рiвня розвитку просторо-
вого мислення учнiв.

2. Комплекс вiзуальних iнформацiйних схем, зошитiв, конспектiв, та-
блиць з теоретичного матерiалу, системи вiзуальних задач зi стереометрiї та
їх методичний супровiд, якi сприятимуть розвитку просторового мислення
учнiв в процесi навчання.

В сучаснiй науково-методичнiй лiтературi розробленi ґрунтовнi дiагнос-
тичнi методики, спрямованi на дослiдження рiвня розвитку просторового ми-
слення. Але бiльшiсть з них не пристосованi для проведення масової опера-
тивної дiагностики учнiв та, крiм того, повноцiнно не дiагностують розвиток
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специфiчних для стереометрiї елементiв структури просторового мислення.
Широкi можливостi для розвитку просторових уявлень вiдкриваються

при використаннi рiзних наочних посiбникiв i ТЗН. Можна органiзувати ро-
боту з виготовлення наочних посiбникiв силами учнiв. Ця робота потребує вiд
них i певних знань, i досить розвинутої просторової уяви. Робота з виготов-
лення саморобних навчальних наочних посiбникiв проводиться пiд керiвни-
цтвом вчителя в класi, в позаурочний час, у гуртках i шкiльних виробничих
майстерень. Крiм позитивного впливу на засвоєння курсу математики, така
робота сприяє пiдвищенню ефективностi уроку.

Перехiд вiд планiметрiї до вивчення стереометрiї викликає в учнiв великi
труднощi i пов’язанi вони з тим, що в цьому курсi вiдсутнi алгоритми (пра-
ктично кожна задача i кожна теорема вирiшуються i доводяться як новi) i
з тим, що у школярiв нерозвиненi просторовi уявлення. Розвиток просторо-
вих уявлень в учнiв в курсi стереометрiї повинно йти перш за все за рахунок
iстотного поповнення запасiв просторових уявлень, отриманих школярами в
пропедевтичному курсi математики i в систематичному курсi планiметрiї.

З метою розвитку просторових уявлень в процесi вивчення курсу стерео-
метрiї на нашу думку доцiльно використовувати моделювання, ТЗН i роботу
з розгортками.

Моделювання при вивченнi стереометрiї у школi сприяє розвитку про-
сторової уяви. Уява – це психiчна дiяльнiсть, яка полягає у створеннi уявлень
i уявних ситуацiй, якi нiколи в цiлому не сприймалися в дiйсностi. Вона засно-
вана на оперуваннi конкретними чуттєвими образами або наочними моделями
дiйсностi, але при цьому має риси опосередкованого, узагальненого пiзнання,
що об’єднує його з мисленням. Важливо звернути увагу на важливiсть ро-
боти учнiв iз макетами, оскiльки ряди зорових вiдчуттiв мiцно пов’язуються
iз рядами вiдчуттiв м’язових та дотиково-м’язових, i їх сполучення воєди-
но викликає у дiтей ту справжню наочнiсть стосовно геометричних образiв,
значення якої перевищує у декiлька разiв показування моделi вчителем.

Макети фiгур (вони можуть виступати i як моделi) можна використову-
вати з рiзною педагогiчною спрямованiстю:
1. Демонстрацiя моделi з метою полегшення сприймання теоретичного ма-
терiалу та формування математичних понять, а також для використан-
ня при розв’язаннi задач. 2. Макети можуть виступати у ролi iлюстрацiї
окремих теоретичних положень. 3. Макети доцiльно використовувати для
спростування неправильних уявлень та покращення просторової уяви учнiв.
4. Макети — це дiєвий засiб вироблення окомiрних навичок. 5. Макети ви-
ступають також як тренувальне поле для здiйснення прямих та обернених
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операцiй. Наприклад, маючи вже готову фiгуру, завжди можна виконати
зворотний процес: розгорнути фiгуру та отримати аркуш паперу, з якого
її виготовили. 6. Зручно використовувати макет як засiб показу взаємо-
зв’язку та перетворення площинних та об’ємних фiгур. 7. Цiлком очевидно,
що макети фiгур — це також матерiал для проведення лабораторних робiт.
8. Доцiльно обирати такi макети i для створення рисунка просторової фiгури.
9. Виготовлення макету може бути одним з видiв домашнього завдання.

Використання ТЗН не повинно замiнювати дiяльнiсть учителя, а лише
доповнювати її. Розвивати просторову уяву можна за допомогою презента-
цiй, програмного забезпечення «Жива математика», математичних пакетiв
Maple, Mathcad та iн. Це дозволяє збiльшити обсяг викладеного матерiалу.
На презентацiях важливо використовувати анiмацiю з демонстрацiєю послi-
довностi побудови.

Робота з розгортками. При вивченнi стереометрiї невiд’ємною складо-
вою є виготовлення просторових фiгур з розгорток. Учням можна спочатку
пропонувати готовi заготовки, а вже потiм розгортки, у яких не вистачає
певних елементiв.

Висновки. Аналiз психолого-педагогiчної лiтератури дозволив видi-
лити методи формування просторових уявлень на уроках стереометрiї, якi
передбачають використання наочних матерiалiв: таблиць, розгорток, моде-
лей, ТЗН, а також грамотне читання креслення i його виконання.
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