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Аналіз практики навчання геометрії показав, що серйозного 
удосконалення потребує методика формування системи задач шкільного 
курсу геометрії. 

Питанням вивчення функцій задач у навчанні математики 
досліджувались у роботах психологів і методистів: В. Г. Бевз, 
З. І. Калмикової, Ю. М. Колягіна, Ф. Ф. Нагібіна, З. І. Слєпкань. 

Ю. М. Колягін виділяє такі основні функції задач в навчанні 
математики: навчальні, розвивальні, виховні, контролюючі. Варто 
зауважити що жодна із названих функцій не може виступати ізольованою 
від інших, але в кожній конкретній задачі вчитель повинен виділяти ведучу 
і домогтися її реалізації [1]. 

Розвивальні функції задач – це функції, які спрямовані на розвиток 
мислення учнів, на формування якостей, притаманних науковому 
мисленню, на опанування прийомами ефективної розумової діяльності [3]. 

До розвиваючих функцій задач відносяться: 
1) Оволодіння методами наукового пізнання; 
2) Розвиток логічного мислення; 
3) Розвиток просторової уяви; 
4) Вміння встановлювати причино-наслідкові і структурні зв’язки; 
5) Вміння висувати гіпотези і перевіряти їх; 
6) Вміння використовувати теоретичні положення на практиці. 
Реалізація розвивальних функцій геометричних задач може 

виступати засобом для активізації пізнавальної діяльності учнів, якщо 
виконуються наступні психолого-педагогічні та методичні передумови: 

 використання орієнтовних основ діяльності для формування в 
учнів умінь розв’язувати геометричні задачі; 

 урахування індивідуальних та вікових особливостей школярів, 
здійснення диференціації навчання. 

Серед задач з розвиваючими функціями виділимо задачі на: 
співставлення і протиставлення; виділення істотних ознак і основних 
властивостей; групування понять за різними ознаками; доведення 
тверджень за аналогією; індуктивні і дедуктивні міркування; аналіз і 
синтез; пошук алгоритму розв’язання задач; формулювання і 
обґрунтування гіпотези; доведення; зведення фактів у систему, 
дослідження із обмеженнями та інші [2]. 

Одним із прийомів в активізації пізнавальної діяльності учнів, 
якнайповнішої реалізації розвивальних функцій задач є узагальнення задач 



в систему. Суть прийому в тому, що формулювання не змінює 
математичної суті задачі, може не торкатись числових значень параметрів, 
але задача постає перед учнем в новому варіанті, причому тотожність 
варіантів захована. Цього можна добитися двома способами: 
узагальненням умови задачі (поступова заміна умови задачі на тотожну, 
але вимога кожний раз змінюється), узагальненням вимоги задачі (під час 
розв’язання задачі використовувати методи наукових досліджень, як 
аналогія, співставлення, протиставлення, систематизація). 

Така робота розвиває в учнів просторову уяву, логічне мислення, 
виховує кмітливість, геометричну зрілість. 
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