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Сучасна освіта — це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча 

домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє 
використовувати набуті знання і вміння для креативного розв'язання проблем, критично 
мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя. 

Роль учителя є вирішальною у процесах формування креативного мислення, 
гартування характеру й виховання моральних якостей учня. Він генератор і джерело ідей, 
якими керується другий суб'єкт педагогічного процесу - учень. Від педагогічної 
майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі 
вчителя стають і цілями учнів - у них одна мета. Природно, що прагнення обох до єдиної 
мети прискорює її досягнення. Щоб керувати процесом формування і розвитку здібностей 
учнів, треба знати актуальні і потенціальні їх рівні. Водночас виникає проблема: якими 
повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили й 
перетворити їх у творчі досягнення. 

Високий рівень успішності учнів не завжди поєднується з високим рівнем творчої 
обдарованості. У зв'язку з цим потрібно намагатися створити сприятливі умови для 
самовираження кожної дитини в різних видах діяльності, в тому числі й навчально-
творчій. 
 

Саме уроки математики дають виключні можливості прищеплювати інтерес до 
творчих пошуків, виховувати в дітей бажання шукати нові, кращі шляхи виконання 
дорученої справи. Справді, пошук кращих способів розв'язання нестандартних задач, 
нестандартних розв'язань традиційних задач, аналіз змісту теорем, бесіди про видатних 
учених, організація способу здобуття знань — усе це є важливими складовими на шляху 
розвитку творчих здібностей учнів. 
 

Для багатьох учнів визначальним чинником вивчення математики є її 
загальновизнана роль у житті та інших науках. Але є учні, які на уроці перестають слухати 
або, навпаки, тільки роблять вигляд, що слухають, але не чують, якщо новий матеріал їх 
не зацікавив з самого початку. Запобігаючи байдужості на уроці, появу нового матеріалу 
потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра: новий факт не виникає з 
«нічого»; разом з дітьми з'ясувати можливості його застосування, а форму організації 
навчання обирати оптимальною. Отже, завдання, яке постало перед учителем, – збудити 
здібності своїх учнів, виховати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони 
розв'яжуть кожну задачу, в тому числі й творчого характеру, – без особистого захоплення 
справою, без наявності педагогічного такту і таланту, без умілого вибору форм навчання, 
методів, прийомів та засобів втілити в життя неможливо. 

Особистісно зорієнтоване навчання передбачає навчальний процес, за якого як 
учні, так і вчителі почувають себе комфортно. Я, як і, мабуть, кожний педагог, отримую 
задоволення від роботи, коли бачу позитивні наслідки своєї праці, учні — також. Однією з 
причин, що допомагають отримати найкращі результати, є, на мою думку, вибір 
оптимальної форми навчання. Традиційні форми навчання математики іноді заважають 
здібному учню повністю проявити себе, тому один зі шляхів подолання цього я вбачаю у 
використанні нетрадиційних форм організації навчання. 

Головною в моїй роботі стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це 
означає посильним і успішно-результативним, для вчителя — радісним. Творчо 
працюючи, він завжди прагне: 

- пропонувати посильний рівень вимог відповідно до рівня навченості та 
научуваності; 

- вчити учнів концентруватися та максимально викладатися в обмежений час; 
- дати можливість навіть слабкому учневі отримати високу оцінку; 
- створювати умови для свідомого і самостійного вибору учнями рівня засвоєння 
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навчального матеріалу; 
- дати можливість сильним учням проявити свої творчі здібності. 
Адже інтерес до діяльності має спеціальну здатність підвищувати працездатність, 

включаючи увагу. Підтримання бажання вчитися вимагає зміни способів і форм 
сприйняття нового, створення різних ситуацій для застосування вивченого. Виховання ж 
інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування 
різних технологій навчання, а головне - невтомну вчительську працю, самовдосконалення 
і самоосвіту. 

Систему своїх уроків намагаюсь будувати так, щоб учні працювали з повною 
віддачею сил, з інтересом. Учням подобаються завдання творчого характеру, які 
розвивають у них пізнавальний інтерес, абстрактне мислення: складання кросвордів, ігор; 
виконання творчих робіт; участь у математичних змаганнях. Готуючись до уроків, 
дотримуюся таких правил: 

- Урок має бути продуманим до дрібниць, щоб його етапи логічно випливали 
один з одного, а учні розуміли, чому, що і за чим вони роблять на занятті. 

- Корисно діяти за принципом «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». 
Усе, що вчитель говорить, бажано втілювати в зримі образи. Наочність має бути 
динамічною, щоб показати невидиме: хід міркувань, зв'язок між поняттями. 

- Учнів потрібно ретельно готувати до усвідомлення теми уроку, а не записувати 
її наперед. 

- На уроці повинно бути цікаво. Адже без емоцій, без переживань розум не 
напружується. Зацікавленість виникає там, де вчителю вдається захопити дітей своєю 
емоційністю. 
 
 Ще Конфуцій говорив: "Навчання без міркування - марна праця".  
  Метод проблемних ситуацій – це такий спосіб навчання, що передбачає 
створення проблемної ситуації перед вивченням теорем, правил, властивостей у випадках, 
коли вони природні, зрозумілі учням і на їх  розглядання потрібно небагато часу; сприяє 
приверненню уваги учнів до розв’язання проблеми, а також, і до теми, що вивчається. Не 
слід плутати з проблемним методом навчання, як одним з дослідницьких методів, йдеться 
лише про створення проблемних ситуацій з метою активізації уваги школярів.  
   Проблемна ситуація – це інтелектуальне утруднення, що виникає у випадку, коли 
людина не знає, як пояснити деякі явища або факти, не може досягти бажаної мети 
відомим способом.  
Відповідь на поставлене проблемне  запитання відбувається під час вивчення нового 
матеріалу.  
Створення проблемних ситуацій можна комбінувати із грою.  
 
             Я хочу запропонувати розглянути деякі прийоми, які я застосовую на своїх уроках.  
             Важливий методичний прийом, що забезпечує активність учнів і самостійність їх 
мислення в процесі вивчення нового матеріалу, є створення проблемної ситуації. Там де 
немає проблеми, труднощів, там немає самостійного мислення, а є лише робота пам’яті, 
яка полягає у відтворенні раніше відомого. Тому під час пояснення нового матеріалу 
необхідно створювати ситуації, при яких учні розуміють недостатність знань і 
необхідність отримання нових.  
            В пошуках виходу із труднощів, в які ставить учнів проблемна ситуація, вони 
аналізують її і підходять (або їх підводять) до формування проблеми, тобто до визначення 
теоретичного або практичного запитання, яке потребує вирішення. В підсумку кожний 
учень стикається з рядом питань, розв’язання яких пов’язано з прикладанням власних 
зусиль мислення, які направлені на переосмислення і застосування досвіду і знань, які 
вони уже мають. 
            Приклади створення проблемних ситуацій: 
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       Так наприклад в 10 класі при виведенні теореми про суму та різницю двох кутів 
створюю таку проблему:  
Ми знаємо, що соs 45 º = √2/2 =0.7071;   соs30 º = √3/2 = 0.8660  
Чому дорівнює соs 75 º, тобто соs(30 º +45 º ) ?  
       По таблиці косинусів знаходимо: соs75 º = 0.2588. Це менше ніж соs45 º і соs30 º , але 
це не різниця соs30 º – соs45 º Яка ж залежність між косинусом суми двох кутів і 
тригонометричними функціями цих же кутів ? Чому дорівнює косинус суми любих двох 
кутів? Ці питання спонукають задуматись учнів і вони з більшою увагою сприймають 
формулювання теореми:  
соs (б + в) = соsб соsв – sinб sinв  
соs (б – в) = соs б соsв + sinб sinв 
 
Тема «Розвязування тригонометричних рівнянь» 
Поснення  починається з того, що перед учнями ставиться проблемне завдання. На дошці 
записано рівняння: 

    
 На роздуми даються 2 хв., після чого учням задаються питання: 
1. Як Ви пропонуєте розв’язати дане рівняння? 
(Передбачувана відповідь: як квадратне рівняння). 
2. Як Ви вважаєте достатньо тих способів розв’язування, які Ви зараз знаєте, для того щоб 
розв’язати  дане рівняння? Дане рівняння є простим? Можна назвати його квадратним 
алгебраїчним? 
(Передбачувана відповідь: Ні. Потрібно зараз зробити якісь додаткові дії, щоб розв’язати 
дане рівняння. Виходячи, з цього взяте рівняння не є простим, але не є квадратним 
алгебраїчним рівнянням). 
3. Чим це рівняння відрізняється від простого тригонометричного рівняння? 
(Передбачувана відповідь: наявністю квадрата). 
4. Чим воно відрізняється від квадратного рівняння? 
(Передбачуваний відповідь: у квадратного рівняння невідомим є змінна, а у цього 
рівняння аргумент функції). 
На дошці записано наступне рівняння: 
2 + cos x - 2sin 2 x = 0. 
Питання вчителя: 
1. Порівняйте це рівняння з першим і поясніть, чим відрізняються? 
(Передбачувана відповідь: у першому рівняння дана одна функція, а в другому дві 
функції: sin x і cos x). 

Виклад нового матеріалу представлено у вигляді пошуку розв'язання проблемної 
ситуації. Учні самостійно поставили проблему, сформулювали її і досліджували 
можливості та способи її вирішення, вчитель при цьому тільки направляєїх своїми 
питаннями та контролює  хід їх дій. Використання даного методу дозволило задіяти весь 
клас. 
 
        На уроці алгебри під час вивчення теми: «Логарифм числа» пропоную розв’язати 
рівняння     а).  5х = 25 і   б).  5х = 10.  
       Учні легко розв’язують рівняння а). х = 2 . А як розв’язати рівняння б), адже немає 
такого показника степеня піднісши до якого число 5 одержимо 10. Розв’язати таке 
рівняння зможемо після вивчення поняття логарифма. 
       Наприклад, при вивченні аксіом стереометрії, розглядаємо задачу: “За допомогою 
двох ниток столяр перевіряє рівність чотирьох ніжок стола. Як він це робить?” (Аксіома 
С3). 
 Розв”язання задачі типу: “Чому велосипед на трьох колесах тримається, а на двох 
падає?” допомагає зрозуміти наслідок з аксіом стереометрії. 



ГРИНЕВИЧ Т.О.  ДПТНЗ СПАЛ 

 7

 До теми “Перпендикулярність прямої і площини розглядаються задачі: 
1. На практиці вертикальність встановлення стовпа перевіряють дивлячись на стовп 

по черзі з двох напрямків. На чому ґрунтується така перевірка? 
 2. За допомогою трикутника перевіряється перпендикулярність осі свердла 
свердлильного верстата до площини стола, на якому кріпиться деталь. Як це робиться? 
 Перед доведенням теореми “Про три перпендикуляри” пропоную задачу “Із 
вершини В прямокутника АВСД поставлений перпендикуляр ВК  до  його  площини  і  
точка  К сполучена з вершинами А, С, Д. Довести, що  ∆КВА, ∆КВС, ∆КДС, ∆КАД – 
прямокутні”.   
 
 
 
     
                               

Обґрунтування того, що ∆КВА і ∆КВС 
прямокутні не викликає труднощів. 

 А про ∆КДС і ∆КАД розглядаємо після 
доведення теореми “Про три перпендикуляри” 

 
 
 Розглядаючи тему “Паралелепіпед”, ставлю запитання: 
 1. Чи тотожні поняття “прямий паралелепіпед” і “прямокутний паралелепіпед”? 
 2. Чи можна стверджувати, що паралелепіпед, усі ребра якого рівні, є кубом? 
           Після розглянутих конкретних прикладів учні роблять висновки, висувають 
гіпотези. Це дає можливість переходити до вивчення абстрактної теорії.  
           Часто на своїх уроках використовую дослідницький метод - метод ,за якого 
пропонується учням самостійно «відкрити» теореми, формули, закономірності, які 
вивчаються, або поряд з узагальненням готових знань перед учнями ставляться окремі 
питання та проблеми, що потребують досліджень.  
           Характеристика дослідницького методу:  
• найбільш точно відповідає етапу уроку критичного мислення – усвідомлення змісту;  
• розвиває вміння працювати самостійно;  
• забезпечує активність учня;  
• стимулює пізнавальну активність, забезпечує опору навчально-пізнавальної діяльності;  
• забезпечує співробітництво, роботу в парах та групах;  
• сприяє організації власних прийомів діяльності.  
           На уроці геометрії у 10 класі з теми «Аксіоми стереометрії» можна запропонувати 
дослідити питання:  
• чому замкнені двері відчинити не можливо, а незамкнені - легко відчинити?;  
• стіл з чотирма ніжками, який стоїть на рівній підлозі, інколи хитається, а стіл з трьома 
ніжками завжди стоїть стійко. Як пояснити цей факт?;  
• як перевірити рівність поверхні стола за допомогою лінійки?  
           Розв’язати задачі на дослідження:  
• чи можна через точку перетину двох даних прямих провести третю пряму, яка не лежить 
з ними в одній площині? Відповідь поясніть;  
• чотири точки не лежать в одній площині. Чи можуть будь-які три з них лежати на одній 
прямій? Відповідь поясніть. Тощо.  
          Особливої уваги потребують усні вправи для тренування в логічних міркуваннях. 
Практика  показує, що систематичне застосування вправ логічного характеру , пов’язаних 
з тим матеріалом , що вивчається , активізує пізнавальну діяльність учнів , поглиблює їх 
знання і пробуджує інтерес до вивчення геометрії . 
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 Це такі вправи, виконання яких потребує наведення одного контрприкладу. 
Нариклад, окремі питання, які можна запропонувати при вивченні теми “Многогранники”: 
 1. Чи можлива призма, у якої лише одне бічне ребро перпендикулярне до площини 
основи? 
 2. Чи можлива призма, у якої бічне ребро перпендикулярне лише до однієї сторони 
основи? 
 3. Чи можлива призма, у якої лише одна бічна грань є прямокутником? Лише дві 
бічні грані є прямокутниками? 
 4. Чи буде призма прямою, якщо в її основі лежить трапеція, а дві бічні грані 
перпендикулярні до площини основи? 

Однією з необхідних форм контролю за процесом набуття математичних знань є 
поточне усне опитування, яке не можна недооцінювати, віддаючи перевагу тільки 
письмовому, як поточному, так і тематичному оцінюванню. 

Відомо, що під час опитування психофізичний стан учня змінюється: в залежності 
від типу нервової системи учень може стати збудженим або пригніченим, втратити 
психічну рівновагу, в нього змінюється швидкість процесів, які впливають на мислення і 
пам’ять. Отже, задача викладача створити такий психологічно комфортний клімат на 
занятті, щоб учень був впевнений у  об’єктивності оцінки, у тому, що невдала відповідь не 
викличе негативної реакції з боку викладача і товаришів. 

Усне поточне опитування сприяє розвитку точного математичного мовлення. 
Людина, яка чітко говорить – чітко й мислить. Невміння точно висловити свої думки є 
одним з наслідків переповнення шкільних класів і, як результат, в учнів виявляється 
недбале ставлення до вивчення означень та формулювань. 

Таким учням важко чітко поставити запитання, пояснити суть проблеми, яка перед 
ними виникає. Це, в свою чергу, приводить до зниження якості знань. Для розвитку умінь 
узагальнювати інформацію під час усного опитування можна дати завдання учням щодо 
укладення питань і оцінювати не тільки відповіді, але й правильність, чіткість, 
зрозумілість питань.  

Розглянемо одну із інтерактивних технологій, яка має назву ПРЕС-метод. 
З цієї невеличкої технології варто почати роботу над навчанням учнів дискутувати. 

Вона використовується при обговоренні дискусійних, суперечливих питань та під час 
проведення усних вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену 
позицію з проблеми, що обговорюється. Цей метод дає учням змогу під час уроків 
вибирати й формулювати аргументи, висловлювати свою думку з дискусійного питання. 
Метод допомагає учням пояснити свої думки та сформулювати їх у виразній і стислій 
формі, переконувати інших. 

Розглянемо деякі приклади застосування цього методу мною на уроках математики 
під час вивчення, закріплення окремих тем. 
 Тема «Логарифмічна функція». 
  Розв’язування  вправ на застосування властивостей логарифмічної функції 
викликає в учнів певні труднощі. Просто перерахування властивостей цієї функції для 
подальшого їх застосування не дає результату. Тому  доцільно розглянути вправи: 

1).Який знак має значення функції y= x5,0log , якщо х>1? На дошці подаються 

зображення графіків, з яких учень вибирає той, що задовольняє умову.  
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При цьому він проводить відповідні міркування: 
     
  -Я вважаю, що функція на даному інтервалі набуває від’ємних  значень,  

-тому що основа логарифмічної функції  а=0,5 меша від одиниці, і її графік має 
вигляд як на малюнку  в) . 

-Наприклад, всім відомо, що логарифмічна функція з основою 0<а<1 спадає. При 
х>1 графік розміщений під віссю х. 

- Отже, функція набуває на цьому інтервалі від’ємних значень.  
 

2). Які з графіків не можуть бути графіком логарифмічної функції?  
 

    

      
 

При такій постановці питання учні можуть дати досить аргументовані відповіді.  
-Я вважаю, що графік зображений на мал. в)., не може бути графіком функції 

y= xаlog  при 0<a<1, 

- тому, що він не проходить через точку з координатами (1;0).  
-Наприклад, графік на мал. а).може бути графіком такої функції, бо проходить 

через точку (1;0) і спадає.  
-Отже, на мал. в) – не логарифмічна функція, а на мал. а)- логарифмічна. 
 
Аналогічні вправи можна запропонувати по темі «Показникова функція». 
Такі вправи активізують розумову діяльність учня, допомагають усвідомити і  

добре засвоїти матеріал. 
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Перед вивченням теми «Корінь п-го степеня» можна поставить перед учнями два 
завдання: 
     1). Пропонуємо «вдумливо» прочитати означення: «Арифметичним квадратним 
коренем із числа а називається невід’ємне число, квадрат якого дорівнює а» - і ті абзаци 
підручника, де пояснюється, чому не можна добути квадратний корінь із від’ємного 
числа. Витримується пауза до тих пір, поки учні не припинять роботу над текстом. 
     2). Пропонуємо повторно читаючи текст, дати відповідь на питання: «Чи потрібно в 
означенні вказати, що число, яке стоїть під знаком кореня, невід’ємне ?» Після цього 
запитання посилюється інтерес, учні починають обмінюватись думками, працюють над 
текстом більше часу, ніж перший раз. Відповідь на питання всі слухають з підвищеною 
увагою, оскільки кожен хоче перевірить свої припущення. Цю дискусію можна провести 
за методом ПРЕС. 
  

Під час вивчення теми «Корінь п-го степеня і його властивості» можна розглянути 
також наступні вправи: 

1).Обчислити: а). 49х ;     б). ;16 8в      в). 64с ;       г). 1236т  

Міркування можуть бути такими: 

а). Я вважаю, що 49х =3х2, тому що вираз під коренем можна подати у вигляді (3х2)2, а 

хх 2 . Отже, відповідь буде 3х2. 
     Або, інший варіант відповіді, підкореневий вираз є добуток із двох множників. Корінь з 

добутку дорівнює добутку коренів. ,39    х4= (х2)2 і 24 хх  . Отже, відповідь буде 3х2. 

Аналогічні міркування проводяться до інших вправ. Кожен з учнів може давати 
різні, але правильні пояснення, використовуючи властивості коренів. 

 
Тема «Ірраціональні рівняння» 

 
Тип даного уроку - введення нового матеріалу. Його основна мета - ввести поняття 

ірраціональних рівнянь і розвивати вміння застосовувати способи розв’язування 
ірраціональних рівнянь. Урок розроблений таким чинм, що учні, шляхом дослідження, 
самостійно виводять алгоритм розвязування ірраціональних рівнянь. На уроці 
використовуються такі прийоми колективної форми навчання, як розв’язування 
проблемно-пошукових завдань і самостійне проведення дослідження.      

На магнітній дошці висять картки з рівняннями. 
Вчитель: Прошу вашої уваги на дошку. Тут розташовані картки, на яких записані 
рівняння. Подивіться уважно і визначте, які рівняння ви вже вмієте розвяувати, а які у вас 
викликають труднощі? 
Картки: 

Карточки:  

 

 
Хто з вас може вийти до дошки прибрати картки з рівняннями, які ви можете 

розвязати і назвати їх тип? 
Висновок: Залишилися картки з рівняннями, які ви ще не вмієте розвязувати. 
Чим відрізняється запис цих рівнянь від тих, які ми прибрали? 
(Передбачуваний відповідь: невідоме перебуває під знаком кореня). 
Вірно! Такі рівняння, в яких під знаком кореня міститься змінна, називаються 
ірраціональними рівняннями. 
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Після вивчення методів розв’язування ірраціональних рівнянь пропоную 
учням усно дати відповідь на питання: Чи мають розв’язки рівняння і чому? 

 4532 2  хх ; 

 33  хх +1 = 0; 

 52  хх = – 2; 

 2 – 10х = 6. 
 

Тема «Похідна». 
     Для закріплення правила знаходження похідної степеня «методом ПРЕС» виконуємо 
вправи. 

 Знайти похідну: а). (х5 )'      б) .  (х7)'      в)  (.х-9)' 

-Я вважаю, що похідна від х5 дорівнює 5х4, 
- тому що( аn )'=n аn-1 . 
- Наприклад, за таблицями похідних    (х2 )' =2х , а ). (х3 )'  =3 х2.  
- Отже, ( х5 )' = 5х4.       

  
 Тема «Основна властивість первісної» 
 
Пропоную учням самостійно сформулювать геометричний зміст основної властивості 
первісної.  
Завдання:  
1.     Знайдіть загальний вигляд первісної для функції  f(x) = x + cos x.  
2.     Запишіть дві різні первісні для цієї функції.  
3.     Побудуйте графіки для кожної з первісних на одній координатній площині.  
4.     Визначте, яким чином графік однієї первісної може бути отриманий з графіка другої.  
5.     Сформулюйте висновок у вигляді властивості. 

 
 Поставлене вчителем завдання може направляти зусилля учнів на застосування 
різних способів розумової діяльності: порівняння, конкретизації, класифікації  тощо.  

Певний рівень розуміння матеріалу – необхідна умова його запам’ятовування. Це 
одна із закономірностей дидактичного принципу свідомості, яка не завжди дотримується 
на практиці. Підтвердженням цьому є такий широко поширений вид фронтального 
опитування, при якому учні відтворюють одне за другим ряд означень і теорем, не 
супроводжуючи їх прикладами. І досить часто учні не розуміють того, що завчили. Отже, 
подібне фронтальне опитування, яке проводиться з метою перевірки знань і повторення, 
приносить мало користі. Разом з тим  необхідно перевірять знання формулювань, 
повторювати їх. Щоб вийти з цього протиріччя, будь-які питання виду «Що 
називається…?», «Як формулюється…?» легко замінити відповідними вправами. 
Виконуючи їх, учні формулюють, і застосовують означення, теореми, тобто краще їх 
розуміють і легше запам’ятовують. 

 
Тема «Паралельність площин. Ознака паралельності площин». 
Перевіряємо засвоєння ознаки паралельності площин, виконанням наступної 

вправи: 
Відомо, що дві прямі, які лежать у площині  , паралельні двом прямим площини 

 . Чи випливає з цього, що   ?  

В процесі міркувань увага акцентується на повторенні основної умови – перетині 
прямих у площині і демонстрації контрприкладу. 
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Тема «Паралельне проектування та його властивості. Зображення 
просторових фігур на площині». 

Фронтальне опитування: 1).Чи правильне твердження, що будь-який трикутник 
може бути прийнятий за зображення правильного, рівнобедреного, прямокутного 
трикутника? 

2). Чи правильно, що будь-який паралелограм може бути прийнятий за зображення 
квадрата, прямокутника, ромба, паралелограма? 

В процесі дискусії учні повторюють властивості паралельного проектування. 
Дають, наприклад, таке пояснення. Правильно, бо при зображенні цих фігур зберігаються 
прямолінійність і паралельність сторін, довжини сторін і величини кутів змінюються. 

 
Тема «Перпендикуляр і похила». 

Перед доведенням теореми про три перпендикуляри пропонується задача, яка 
створює проблемну ситуацію. З вершини В прямокутника АВСД проведено 
перпендикуляр ВК до його площини (мал.1), і точка К сполучена з вершинами А, С, Д 
прямокутника. Якого виду трикутники КВА, КВС, КДС, КАД? Обґрунтування того, що 
трикутники КВА і КВС – прямокутні, не викликає сумнівів, бо це випливає з умови. А 
трикутники  КДС і КАД? 

Після доведення теореми про три перпендикуляри повертаємось до проблеми, 
запропонованої в задачі перед вивченням нового матеріалу. У процесі міркувань важливо 
чітко виділити розглядувані геометричні об’єкти: перпендикуляр, похила, проекція 
похилої, пряма, проведена на площині через основу похилої перпендикулярно до її 
проекції. Щоб допомогти учням «побачити» цю пряму, доцільно продовжити  сторони ДА 
і ДС прямокутника (мал.2). Під час доведення повторюється теорема про три 
перпендикуляри і при потребі означення похилої та її проекції на площину.   

  
мал.1                                                              мал. 2 

 
Тема «Перпендикулярність площин». 
Наприклад, замість завдання: «Сформулювати ознаку перпендикулярності площин» - 

пропонується вправа: «Чи перпендикулярні площини   і , якщо АВ  ?»(мал.1) 

  

                  
                     мал.1     мал.2 
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 Проходимо етапами «методу ПРЕС» і робимо висновок, що даних для ствердної 
відповіді недостатньо. Разом з тим учні декілька раз формулюють теорему, чітко її 
усвідомлюючи і легко запам’ятовують. 
      

Тема «Піраміда». 
Замість запитання : «Що називається апофемою правильної піраміди?»- 

пропонується задача: «Чи буде КМ апофемою піраміди, якщо КМ лежить в площині 
бічної грані КСЕ і перпендикулярна до сторони основи СЕ?»(мал.2) 
  В процесі дискусії учні формулюють означення і приходять до висновку, що КМ – 
апофема, якщо піраміда правильна. 

 
Після вивчення теми «Зрізана піраміда» ставлю учням запитання:  
-- Чи є зрізана піраміда  пірамідою? Це дає можливість перевірити засвоєння  

означення піраміди. Відповідь може прозвучати так : 
 «Я вважаю, що зрізана піраміда не є пірамідою,  
 тому що вона не має вершини, а за означенням … 
 Наприклад, …(можна продемонструвати це на готовому малюнку або 

виконати зображення піраміди з демонстрацією її елементів, порівняти із 
зрізаною)». 

 Отже, зрізана піраміда не є пірамідою. 
Корисно на уроках створювати такі ситуації, коли учні затрудняються відповісти на 

запитання, яке здається на перший погляд легким. Такі запитання зацікавлюють учнів, 
сприяють розвитку самоконтролю, логічного мислення.  

 
         За досвідом, якщо учням доручити оцінювання власних навчальних досягнень або 
досягнень своїх товаришів, то така перевірка дає сильний виховний ефект.  

Включення в оцінювання власних знань грає важливу роль в формуванні у учнів 
критичного ставлення до одержаного результату, створює вірні уявлення про рівень своїх 
досягнень в навчанні, корегує поведінку, попереджує розвиток зарозумілості або, навпаки, 
невпевненості в собі. 

Неминуча радість успіху, за В.О. Сухомлинським, приходить тоді, коли оцінка 
викладача збігається із самооцінкою учня. Це успіх для обох сторін. 

Кількість варіантів, складність завдань для диктанту визначається викладачем в 
залежності від рівня підготовленості учнів. Важливо, щоб диктант містив завдання не 
тільки репродуктивного характеру, але й питання, які примушують учнів аналізувати 
подану інформацію. 
 

Метод проектів. 
Останнім часом усе більше уваги приділяється питанням особистісно 

орієнтованого освітнього процесу, тобто такого процесу в освіті, що зорієнтований на 
особистість. Особистість людини створюється суспільними зв'язуваннями, у які вона 
вступає у своїй предметній діяльності. Але основною діяльністю діти займаються в стінах 
школи. Тому саме школа повинна різноманітити цю діяльність, зробити її більше жвавою і 
конкретною, щоб надати можливість для різнобічного розвитку особистості дитини. 

Спостереження за обдарованими дітьми допомогли психологам зробити висновок 
про вікові передумови здібностей, вікових факторах обдарованості (тобто, обумовлені 
віком підвищені можливості розвитку психіки в тих або інших напрямках). Саме в роки 
дитинства внутрішні умови вікового розвитку є одночасно й факторами формування 
здібностей. Значення творчого аспекту діяльності росте з роками. Діти ж схильні до 
«діяльності взагалі», саме в дитячі роки найбільше виявляється особлива широта й 
мінливість захоплень, готовність утягуватися в усі нові види знань. І справа не в тім, що в 
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активній діяльності виявляються здатності. А в тім, що вони в цій діяльності 
створюються. Здатності завжди є результатом розвитку. 

За результатами досліджень різних міжнародних організацій і фондів, учні 
пострадянських держав відрізняються від своїх закордонних однолітків більшим обсягом 
знань й у той же час неспроможністю застосовувати їх у реальному житті. Використання в 
навчальному процесі методу проектів дає можливість перебороти цей бар'єр, навчити 
дітей самостійно добувати нові знання й застосовувати їх на практиці. 

Проект – сукупність певних дій, документів, тестів для створення реального 
об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. 

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння 
самостійно конструювати свої знання, розвиток критичного мислення. 

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – 
індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Метод 
проектів завжди допускає розв'язання деякої проблеми, що передбачає, з одного боку, 
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтеграція знань, 
умінь із різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати виконаних 
проектів повинні бути «відчутними», тобто якщо це теоретична проблема, то конкретне її 
розв’язування, якщо практична, - конкретний результат, готовий до впровадження. 
          Також на своїх уроках я застосовую різні види інтерактивних прийомів «Мозковий  
штурм»,  «Відтвори думку» (за написаним розв’язанням обґрунтувати моменти де стоять 
знаки питань), «Знайди помилку у міркуваннях», «Асоціативний кущ» (повторення 
матеріалу за ключовими словами), «Коло ідей», «Кубування» (можливі написи на гранях: 
опиши, порівняй, з чим пов’язане, проаналізуй, використай) тощо 

Поняття «проблемне навчання» набуло поширення в 20-30-і роки як в радянських, 
так і в зарубіжних школах. Проблемне навчання грунтується на теоретичних положеннях 
американського філософа, психолога і педагога Джона Дьюї (1859-1952), який заснував у 
1895 році експериментальну школу в Чикаго. Він зробив акцент на розвитку власної 
активності навчання, і незабаром я переконався, що навчання, побудована з урахуванням 
інтересів школярів і пов'язане з їхніми життєвими потребами, дасть набагато кращі 
результати, ніж «вербальне» навчання, засноване на запам'ятовуванні знань.  
Основним внеском Дьюї в теорію навчання є розроблена ним концепція  
«Повного акту мислення». Згідно з філософським і психологічним поглядамавтора, 
мислити людина починає тоді, коли стикається з труднощами,подолання яких має для 
нього велике значення. У кожному «повному акті мислення виділяються наступні ступені:  
- відчуття труднощів;  
- їх виявлення та визначення;  
- висунення задуму їх вирішення (формулювання гіпотези);  
- формулювання висновків, що випливають із можливого рішення  
(логічна  перевірка гіпотези);  
- наступні спостереження та експерименти, що дозволяють прийняти або відкинути 
гіпотезу.  

Згодом, за «труднощами», які потрібно подолати, розмірковуючи над пошуком 
рішення, закріпилася назва «проблема». Правильна побудова навчання, на думку Дьюї, 
має бути проблемною.  

Учитель повинен уважно стежити за розвитком інтересів учнів,  
«Підкидати їм посильні для розуміння і вирішення проблеми. Учні, в свою чергу, повинні 
бути впевнені, що вирішуючи ці проблеми, вони відкривають нові й корисні для себе 
знання. Уроки будуються на основі «повного акту мислення », щоб учні на них зуміли:  

- відчути конкретну трудність;  
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- визначити її (виявити проблему);  

- сформулювати гіпотезу щодо її подолання;  

- отримати вирішення проблеми або її частини,  

- перевірити гіпотезу за допомогою спостереження чи експериментів.  

Дьюї запропонував сміливі новації, несподівані рішення. Місце пояснювально-
ілюстративного навчання зайняв принцип активного навчання, основою якого є власна 
пізнавальна діяльність учня. Місце активного вчителя зайняв вчитель-помічник, не 
нав'язуючи учням ні змісту, ні методів роботи, а лише допомагає долати труднощі, коли 
самі учні звертаються до нього за допомогою. Замість загальної для всіх стабільної 
навчальної програми виводилися орієнтовні програми , зміст яких тільки в самих 
загальних рисах визначався вчителем. Місце усного та письмового слова зайняли 
теоретичні і практичні заняття, на яких здійснювалася самостійна дослідницька робота 
учнів.  

Однак незважаючи на революційний у багатьох відношеннях характер дидактики 
Дьюї, в ній виявляються недоліки. Практика показує, що навчання не може бути «суцільно 
проблемним» - за Дьюї.  Обмеженість дидактики Дьюї в тому, що учні не беруть участь у 
процесі закріплення знань, розвитку певних умінь. А фрагментарні курси, уривчасті  
«Проекти», що прийшли на зміну стабільним, загальним для всіх учнів програм,не можуть 
пояснити ні наступності, ні систематичності в навчанні.  

Сьогодні, зберігаючи все найкраще з прогресивної системи Д. Дьюї,розроблена 
сучасна технологія навчання, яка дотримується концептуальних положень, висунутих 
американським педагогом.   
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