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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УМІНЬ ВИКОНУВАТИ  
НАЙПРОСТІШІ ДЕДУКТИВНІ ДОВЕДЕННЯ 

Актуальною проблемою при вивченні систематичного курсу геометрії є 
навчання доведенню геометричних тверджень. Тому одним із важливих 
завдань при вивченні геометричного матеріалу в 5-6 класах є пропедевтика 
навчання учнів доводити геометричні твердження.  

Пропедевтика включає: 1) виховання потреби доводити геометричні 
твердження; 2) формування вмінь виконувати найпростіші дедуктивні 
доведення.  

Розглянемо методику формування вмінь виконувати найпростіші 
дедуктивні доведення.  

Успішне доведення тверджень передбачає такі вміння (рис.1): 
1)підводити математичний об’єкт під поняття; 2) виводити наслідки; 
3)спростовувати хибні твердження; 4) перераховувати взаємне розміщення 
фігур, співвідношення між величинами; 5) виконувати дедуктивні умовиводи  
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Рис. 1. Компоненти формування вмінь доводити найпростіші твердження 

та відповідні їм типи вправ 
 

Учні 5-6 класів не можуть у повній мірі оволодіти вказаними вміннями, 
це зумовлено особливостями розумового розвитку дітей цього віку. Тому для 
учнів 5-6 класів відтворення доведень і обґрунтувань не обов’язкове, але 



спроби їх виконання потрібно підтримувати. У процесі дослідження 
встановлена необхідність пропедевтичної роботи з формування цих умінь: 
демонстрація способів дедуктивних обґрунтувань при розв’язуванні вправ, 
ознайомлення з найпростішими дедуктивними доведеннями. Розглянемо 
пропедевтику формування цих вмінь. 

Більшість задач на доведення систематичного курсу геометрії потребує 
вміння підводити геометричні фігури під поняття і виводити наслідки. Для 
учнів 5-6 класів оволодіння цими вміннями пов’язане з формуванням 
геометричних понять.  

Вміння підводити під поняття 
Дія підведення під поняття полягає у віднесенні геометричного об’єкта 

до відповідного виду, роду, включення його у певний клас. 
Для встановлення належності геометричної фігури до поняття потрібно 

перевірити наявність у неї певної системи істотних властивостей, які 
визначають це поняття, і на основі цього зробити висновок: належить фігура 
до даного поняття чи ні.  

Дія підведення під поняття формується у такій послідовності: 
1) виділення поняття, під яке необхідно підвести геометричну фігуру; 
2) встановлення властивостей, при наявності яких геометричну фігуру 

можна віднести до раніше засвоєного поняття; 
3) проведення перевірки наявності цих властивостей у даній геомет-

ричній фігурі. 
При цьому враховується логічна структура змісту поняття 

(кон’юнктивна чи диз’юнктивна). Якщо зміст поняття має кон’юнктивну 
структуру, то для висновку, що геометрична фігура належить даному 
поняттю, потрібно перевірити наявність усіх істотних властивостей даного 
поняття. У випадку диз’юнктивної структури достатньо перевірити наявність 
лише однієї властивості. В учнів при цьому формується уміння конструювати 
речення відповідної логічної структури (із сполучником “і” та “або”). 

Типовими помилками, які допускають учні при підведенні геометричної 
фігури під поняття є: врахування лише деяких істотних властивостей 
поняття; невміння розрізняти логічні прийоми по розпізнаванню геометрич-
них фігур, що відносяться до понять із диз’юнктивною і кон’юнктивною 
структурами змісту. 

Цих помилок можна уникнути, якщо орієнтовну основу уміння 
підводити під поняття подати у вигляді такої евристичної схеми: 

1. Сформулюйте означення поняття. 
2. Виділіть істотні властивості цього поняття. 
3. Встановіть, яким логічним сполучником вони з’єднані. 
4. Якщо:  
а) властивості зв’язані сполучником “і”, то перевірте наявність у даної 

геометричної фігури всіх властивостей і зробіть висновок: якщо хоча б одна 
властивість не виконується, то фігура не належить до вказаного поняття, 
якщо усі властивості виконуються, то фігура належить до даного поняття; 



б) властивості зв’язані сполучником “або”, то для визначення належ-
ності фігури до поняття досить встановити наявність хоча б однієї з цих 
властивостей. 

Наприклад. 
1. Щоб встановити, що точки А і B симетричні відносно прямої l 

необхідно: 1) виділити істотні ознаки точок симетричних відносно прямої  (l 
– перпендикулярна до відрізка АB; l – проходить через його середину); 
2)встановити, що вони з’єднані логічним сполучником “і”; 3) перевірити, чи 
притаманні точкам ці властивості. 

2. Щоб встановити, чи рівні прямокутники, необхідно: 1) виділити 
істотні властивості рівних прямокутників (відповідні розміри прямокутників 
рівні; при накладанні фігури суміщаються); 2) встановити, що вони з’єднані 
логічним сполучником “або”; 3) перевірити, чи притаманна хоча б одна із 
істотних властивостей прямокутникам. 

Для успішного вироблення вмінь підводити під поняття рекомендується 
при ознайомленні з новим поняттям розмежовувати його істотні властивості 
та виділяти логічну структуру означення. 

Наприклад. 
1. Діаметром кулі називається: а) відрізок, що сполучає дві точки 

поверхні кулі; “і” б) проходить через її центр. 
2. Дві прямі паралельні, якщо: 1) лежать в одній площині; “і” 2) не 

перетинаються. 
3. Означення прямокутного трикутника: 1) це – трикутник; “і” 2) має 

прямий кут. 
4. Відрізки називаються рівними, якщо: 1) числові значення їх довжин 

рівні; “або” 2) відрізки суміщаються при накладанні. 
5. Кути називаються рівними, якщо: 1) градусні міри кутів рівні; “або” 2) 

кути суміщаються при накладанні. 
Такий запис означення – перший крок до оволодіння дією підведення під 

поняття. Чітке розмежування істотних властивостей поняття, розуміння 
сутності сполучника (єднальний чи розділовий) між властивостями дозволяє 
уникнути формалізму в знаннях, готує учнів до виконання найпростіших 
дедуктивних доведень. Доцільно також виділяти операції, адекватні істотним 
властивостям, тобто задавати запитання: “Що потрібно зробити, щоб 
розпізнати поняття на основі істотних властивостей? ” 

Наведемо приклад бесіди з учнями, мета якої – пошук дій, адекватних 
істотним ознакам центрально-симетричних точок. 

Учитель. Побудуйте у зошитах довільну точку А і точку О – центр 
симетрії. Виділіть першу властивість в означенні поняття центрально-
симетричних точок (точки лежать на одній прямій) і скажіть, яку дію 
потрібно виконати у відповідності з цим. 

Учні. Провести пряму через точки А і О. 
Учитель. Які дії необхідно виконати у відповідності з другою 

властивістю (АО=ОА1)? 



Учні. Виміряти відстань АО і відкласти її на прямій від точки О. 
Відмітити точку А1. 

Учитель. Що можна сказати про точки А і А1? 
Учні. Точки А і А1 – центрально-симетричні. 
Після цього складається алгоритм побудови центрально-симетричних точок. 
Таким чином, формування вмінь виділяти істотні властивості, викону-

вати адекватні дії, підводити геометричну фігуру під поняття, відбувається 
одночасно, на одному уроці, тобто реалізується принцип єдності знань і дій. 

Уміння виводити наслідки 
Дія виведення наслідків обернена до дії підведення під поняття. Вона 

полягає у тому, що від факту належності геометричної фігури до поняття 
приходять до його властивостей. Ця робота проводиться з урахуванням того, 
що кількість властивостей, які можуть бути вказані учнями, залежить від 
змісту самого поняття і від глибини його засвоєння. 

Щоб отримати всі наслідки з даного поняття, необхідно назвати всі його 
істотні властивості та виділити всі інші властивості, які вивчалися. 

Орієнтовну основу цієї дії можна представити у вигляді такої 
евристичної схеми: 

1. Сформулюйте означення поняття. 
2. Назвіть істотні властивості, які входять в означення. 
3. Виділіть властивості поняття, враховуючи його зв’язок з іншими 

поняттями. 
Наприклад, наслідки із поняття “паралельні прямі” такі: 1) прямі лежать 

в одній площині; 2) вони не перетинаються; 3) через точку на площині можна 
провести пряму, паралельну даній; 4) якщо дві прямі, що лежать в одній 
площині, перпендикулярні третій прямій, то вони паралельні. 

Для ефективного формування вміння виводити наслідки доцільно 
відводити частину уроку систематизації знань про вивчені поняття, 
пропонувати такі пізнавальні завдання: “Пригадайте все, що ви знаєте про 
(дане поняття)”, “Розкрийте зміст даного поняття у взаємозв’язку з іншими 
поняттями, які нові властивості можна виявити?” тощо. 

Наприклад, запитання учням шостого класу: “Що ви знаєте про 
правильний трикутник?” передбачає виділення істотних властивостей: 
1)трикутник; 2)усі сторони рівні та властивостей: 1) усі кути рівні; 
2)трикутник має три осі симетрії. 

Для домашнього завдання учням можна запропонувати не тільки 
повторити все про певне поняття, але і коротко записати всі його властивості, 
систематизувати їх. Ці записи полегшують виведення наслідків із поняття 
при розв’язуванні геометричних задач. 

Успішне оволодіння дією виведення наслідків, умінням застосовувати 
поняття та їх властивості до розв’язування геометричних задач передбачає 
засвоєння учнями всієї сукупності властивостей понять, а не тільки істотних 
властивостей, достатніх для їх розпізнання. 

Уміння спростовувати хибні твердження 



Важливим для успішного доведення геометричних тверджень є вміння у 
процесі міркувань приходити до протиріччя між припущенням і умовою 
твердження (або раніше встановленим фактом).  

Для формування цього вміння використовуються вправи на 
обґрунтування хибності даних тверджень шляхом наведення контрприкладу. 
Застосування контрприкладів полягає у наступному: щоб переконатися у 
хибності даного твердження )()( xTx" ,  де –  )(xT  предикат, заданий на 
множині М, потрібно довести істинність його заперечення )()( xTx" , або теж 
саме, що істинність )()( xTx$ . Щоб впевнитися в істинності твердження 

)()( xTx$ , досить вказати один елемент nÎM, для якого предикат )(xT

перетворюється в істинне висловлення, тобто для якого твердження )(xT – 
хибне. Отже, спростування хибного твердження передбачає наведення 
прикладу спеціально побудованої фігури. Наприклад, щоб переконатися у 
хибності твердження: “Усі чотирикутники – прямокутники” досить 
побудувати трапецію. 

Вправи на обґрунтування хибності твердження наведенням 
контрприкладу сприяють формуванню вміння підводити під поняття. Такі 
вправи пропонуються при вивченні перших геометричних тем у 5-му класі. 
Наприклад, при вивченні теми “Многокутник” учням пропонується така 
вправа: “Чи правильне твердження: “Не існує трикутника з прямим кутом?” 
Відповідь обґрунтуйте.” 

Навчання учнів спростовувати хибні твердження відбувається у ході 
евристичної бесіди. 

Учитель. Якщо ми побудуємо трикутник з прямим кутом, твердження 
буде істинним чи хибним? 

Учні. Хибним. 
Учитель. Чи можна побудувати такий трикутник? 
Учні. Так. 
Учитель. Виконайте побудову. Ця побудова буде обґрунтуванням 

хибності твердження. 
Підводячи підсумок, учитель наводить міркування, які спростовують 

задане твердження: “Твердження хибне, оскільки можна побудувати 
трикутник, який містить прямий кут. Такий трикутник називається 
прямокутним.” 

Результати обґрунтування учнями таких тверджень інформує вчителя не 
лише про їхній рівень сформованості вмінь проводити спростування, але й 
про рівень сформованості понять про відповідну геометричну фігуру. 

Уміння перераховувати всі можливі: співвідношення між 
величинами, взаємні розміщення фігур  

Це вміння – необхідна умова успішного проведення дедуктивних 
обґрунтувань. Для його вироблення увага приділяється навчанню учнів 
цілісно сприймати геометричні фігури, виділяти і зіставляти їх елементи, 
включати одні і ті ж елементи у різні фігури і відповідно давати їм різні 
інтерпретації. З цією метою пропонуються такі вправи: 



1.  Виконайте зображення всіх можливих варіантів розташування: 
а) прямої і кола; б) прямої і кута; в) прямої і многокутника. 
2.  Перерахуйте усі можливі співвідношення між довжинами двох 

відрізків AB і CD (рис. 2.).  
 A B 

C D 

A B 

C D 

A B

C D 

а ) б ) в )  
Рис. 2. 

3. Запишіть співвідношення між довжинами відрізків АС і СВ (рис. 3).  

 
Рис. 3. 

Розв’язання вправ такого типу покращується, якщо виділяти і записувати 
у зошитах усі можливі співвідношення між величинами і розміщення 
геометричних фігур. 

Наприклад, при вивченні теми “Многокутник” засвоюється взаємне 
розміщення многокутника (плоского многокутника) і прямої. Спочатку 
учням пропонується така вправа: “Зобразіть всі можливі випадки розміщення 
прямої і: а)трикутника; б)чотирикутника; в)п’ятикутника”. 

Кожен учень виконує одне із трьох зображень на вибір. На дошці 
виконується зображення кожного випадку учнями підвищеного рівня 
навчання, всі інші працюють самостійно. Учні, що навчаються на 
мінімально-базовому рівні, отримують допомогу з боку вчителя. 

У процесі узагальнюючої бесіди учні уточнюють свої результати 
виконання із рисунком на дошці і переконуються, що при взаємному 
розміщенні прямої і будь-якого многокутника перетином може бути точка, 
відрізок або порожня множина. 

Узагальнюючи результати розв’язання, учні приходять до висновку, що 
пряма і многокутник можуть: 

1) не перетинатися; 2) перетинатися: перетином є точка або відрізок. 
Уміння виконувати дедуктивні умовиводи 
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Необхідність формувань цих умінь обумовлена тим, що вже у 5-му класі 
учням доводиться розв’язувати вправи, які вимагають посилань на загальні 
положення. 

Дедуктивні умовиводи застосовуються щоразу, коли потрібно 
розглянути якусь конкретну геометричну ситуацію на основі вже відомого 
положення і дістати щодо неї певний висновок. Найчастіше при 
розв’язуванні геометричних вправ учням 5-6 класів доводиться виконувати 
дедуктивні умовиводи, які складаються з більшої та меншої посилок. В 
умовиводах учнів фігурують: менша посилка і висновок, а більша посилка, як 
правило, відсутня, тобто учні користуються згорнутими умовиводами: 
наводять лише висновок або разом із ним наводять меншу посилку, яка є їх 
обґрунтуванням. Проте повноцінне міркування має бути розгорнутим, тобто 
включати повні умовиводи. З цією метою доцільно привчати учнів робити 
посилання на загальні положення, систематично ставити запитання: “На 
основі чого?”, “Чому?” тощо. 

Учнів необхідно ознайомити із структурою умовиводу. Для цього 
використовуються плакати із записом більшої, меншої посилок та висновку. 

Спочатку учням пропонується повний склад умовиводу, тобто 
наводяться всі три його частини. Надалі використовуються плакати із 
записом неповних умовиводів: одна із трьох частин опущена.  

Наприклад. 
Кути АОВ і COD – вертикальні. Що можна сказати про градусні міри цих 

кутів? 
Заповніть пропуски у наступному умовиводі. 
1. Б.п.: Якщо кути вертикальні, то їх градусні міри рівні. 
М.п.: Кути АОВ і COD – вертикальні. 
Висн.: … 
2. Б.п.: … 
М.п.: У прмокутнику ABCD: AB=BC=CD=AD. 
Висн.: ABCD – квадрат. 
3. Б.п.: Прямокутник, у якого всі сторони рівні називається квадратом. 
М.п.: …                                 
Висн.: ABCD – квадрат. 
Наведені вправи можна використовувати, починаючи з ІІ чверті 5-го 

класу. При навчанні учнів дедуктивно міркувати наголошується, що надалі 
вимогу підручника: “Поясни”, необхідно розуміти як вимогу: “Свою 
відповідь обґрунтуй посилкою на загальне положення”. 

У зв’язку з цим, доцільно записувати розв’язання деяких вправ, 
дотримуючись структури умовиводів. 

Наприклад. 
Чи лежить точка В між А і С, якщо АВ=4 см, ВС=3 см, АС=6 см? 
Розв’язання 
Б.п.: Якщо точка В лежить між А і С, то АВ+ВС=АС. 
М.п.: 4+3>6. 
Висн.: Точка В не лежить між А і С. 



Після виконання вправи пропонуються наступні запитання: “Яким 
загальним положенням користувалися? Що встановили самостійно?” 

Засвоївши структуру умовиводу, учням пропонуються нескладні вправи, 
в яких необхідно виконати не менше двох умовиводів. 

Наприклад. 
1. Яке взаємне розташування суміжних сторін AB i AD прямокутника 

ABCD? 
Розв’язання 

1-й умовивід 
Б.п.: Суміжні сторони прямокутника утворюють прямі кути. 
М.п.: ABCD – прямокутник.                         
Висн.: Суміжні сторони AB i AD утворюють прямі кути. 
2-й умовивід 
Б.п.: Якщо AB i AD утворюють прямі кути, то вони перпендикулярні. 
М.п.: AB i AD – утворюють прямі кути.                 
Висн.: AB^AD. 
2. Доведіть, що трикутник АОВ – рівнобедрений (рис. 4). 

 
Рис. 4. 

1. Довжини радіусів кола рівні. АО і ОВ – радіуси кола. Отже, АО=ОВ. 
2.  Якщо у трикутнику дві сторони рівні, то він рівнобедрений. У DАОВ 

АО=ОВ. Отже, DАОВ – рівнобедрений. 
Для активізації пізнавальної діяльності учнів при виконанні таких вправ 

доцільно використовувати метод евристичної бесіди. Поєднання колективної, 
групової та індивідуальної роботи дає можливість учням у невеликих групах 
(2-8 чол.) обговорювати свої варіанти побудованих умовиводів, які потім 
вони можуть порівнювати зі зразком розв’язання. 
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