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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA 5.0
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СТЕРЕОМЕТРIЇ

У статтi розглядається програма GeoGebra 5.0 та її застосування пiд час розв’язування
задач стереометрiї . Наведено приклади стереометричних задач, якi доцiльно розв’язувати
за допомогою iнтерактивної геометричної системи GeoGebra 5.0. Задачi супроводжуються
методичним коментарем.
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тiло обертання; розв’язування задач за допомогою IКТ.

Вступ
Останнiм часом пiд час навчання математики часто використовують спе-

цiалiзованi програмнi засоби, серед яких в окрему групу можна видiлити
системи динамiчної математики. Однiєю з таких програм є GeoGebra. Про-
сторовi iнструменти цiєї програми дозволяють будувати геометричнi тiла, їх
комбiнацiї, проводити площину через три заданi точки (або через двi пря-
мi або через пряму i точку), будувати перетин й iншi додатковi елементи
геометричних тiл, проводити вимiрювання, визначати кути та багато iншо-
го. Окремої уваги заслуговує функцiя побудови виносних малюнкiв, завдяки
якiй можна швидко побудувати креслення будь-якого двовимiрного об’єкта
(наприклад, зобразити окремо вiд основного малюнка перетин многогранни-
ка або його грань). Можливiсть креслити в тривимiрному просторi вiдсутня
в програмах «Жива геометрiя» або «Математичний конструктор». Iснує та-
кож низка програм для тривимiрного моделювання: Компас, 3D Studio Max
тощо, але саме GeoGebra дозволяє найбiльш яскраво проiлюструвати стере-
ометричнi аксiоми й теореми, що вивчаються в шкiльному курсi.

У роботах М. Жалдака, Ю. Горошка, Є. Вiнниченка, С. Ракова, Т. Кра-
маренко, В. Ракути та iн. розглядаються проблеми, пов’язанi з розробкою й
упровадженням систем динамiчної математики в навчальний процес загаль-
ноосвiтнiх навчальних закладiв.
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Особливостi роботи в динамiчному середовищi GeoGebra, iнтерфейс про-
грами, способи її застосування в навчаннi математики, приклади розв’язання
окремих задач висвiтлено в наукових доробках М. Хохенватера [2], В. Ракути
[5], Р. Зiатдинова [3], О. Семенiхiної [6], М. Друшляк [6] та iн.

Мета статтi — описати iнструменти GeoGebra 5.0 для розв’язування сте-
реометричних задач, а також навести приклади розв’язання задач з їх вико-
ристанням.

Основна частина
Програма GeoGebra 5.0 [1] написана Маркусом Хохенватером на мовi Java

(працює на великiй кiлькостi операцiйних систем), до її розробки долучилися
науковцi багатьох країн свiту. Вона доступна бiльш як 50 мовами, зокрема й
українською, i в цей час активно розробляється.

GeoGebra — найпопулярнiша в свiтi безкоштовна математична програма
за допомогою якої можна розв’язувати рiзноманiтнi типи математичних за-
дач:обчислення значення виразiв; спрощення дробово-рацiональних виразiв;
розкладання на множники многочленiв; розкладання на простi множники
числа; побудова графiкiв функцiй i рiвнянь, заданих аналiтично; графiчне
розв’язування рiвнянь i їх систем; знаходження координат точок перетину
графiкiв двох функцiй на заданому промiжку; графiчне розв’язування нерiв-
ностей i їх систем; побудова рiзноманiтних геометричних фiгур тощо. Також
GeoGebra має великий набiр iнструментiв для створення динамiчних комп’ю-
терних моделей.

Процес навчання наочний завдяки вiзуальнiй формi використання про-
грами. Наведемо приклади використання GeoGebra для розв’язування задач
стереометрiї.

Приклад 1. Побудувати фiгуру утворену при обертаннi кривої y = 4
x ,

x ∈ [1, 4] навколо: а) осi Oy ; б) осi Ox [4].
Методичний коментар: для кращого розумiння учнями фiгури утво-

реної обертанням кривої навколо прямої доцiльно застосувати середовище
GeoGebra, що дає змогу розглянути отриману фiгуру в 3D форматi.

Побудова. Встановимо додаткове полотно Вид/Полотно 3D, на якому
побудуємо необхiдну нам фiгуру.

В рядку Введення записуємо рiвняння кривої f(x) = 4
x .

Задаємо команду: Функцiя [f, 1, 4] (На полотнi iншим кольором буде
вiдображатися функцiя: h(x) = 4

x , (1 6 x 6 4) ).
В Панелi об’єктiв викликаємо контекстне меню функцiї f(x) = 4

x та
обираємо iнструмент Показувати об’єкт (Графiк функцiї не буде вiдобра-
жатися на полотнi).
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Побудуємо фiгуру утворену при обертаннi отриманої кривої h(x) навколо
осi Оу. В панелi iнструментiв в групi Спецiальнi лiнiї обираємо Паралельнi
прямi та будуємо пряму (i : x = 0) , яка проходить через точку A(0, 3) пара-
лельно Oy . Використовуючи iнструмент Повзунок, будуємо його на полотнi.
У вiкнi яке з’явилося задаємо iм’я (α) , значення повзунка (кут) та iнтер-
вал. На Полотнi 3D в панелi задач обираємо iнструмент Обертати об’єкт
навколо прямої. Вказуємо об’єкт обертання h(x) , потiм пряму та вводимо
значення кута обертання (α) (Ми отримали функцiю h1 ). В Панелi об’є-
ктiв викликаємо контекстне меню функцiї h1 та обираємо – Залишати слiд.
Викликавши контекстне меню повзунка α обираємо – Анiмацiя (Ми отри-
мали тiло обертання Рис.1).

 

Рис. 1: 3D зображення фiгури утвореної обертанням кривої навколо осi Oy

Побудова фiгури утвореної при обертаннi навколо осi Ox виконується
аналогiчно.

Однiєю з особливостей програми GeoGebra є можливiсть побудови дина-
мiчного слiду для 3D-об’єктiв. Отриманий слiд є статичним об’єктом, який не
можна динамiчно змiнювати в подальшому. На жаль, розробниками цiєї версiї
програми не передбачено iнструмент 3D-Локус. Нагадаємо, що для двовимiр-
них об’єктiв iнструмент Локус автоматично будує ГМТ, яке сприймається як
самостiйний повноцiнний об’єкт (до нього можна прив’язати точку, знайти
перетин з iншими об’єктами тощо). Але використання саме iнструмента Слiд
з позицiй методики навчання математики може бути бiльш ефективним через
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потребу фiксувати промiжнi результати пошуку, чого не дозволяє iнструмент
Локус.

Приклад 2. Обчислiть площу поверхнi тiла, утвореного обертанням
рiвнобедреного трикутника з бiчною стороною а та кутом при вершинi 120◦

навколо прямої, що мiстить сторону трикутника [4].
Методичний коментар: задача вимагає вiд учнiв розвиненої просто-

рової уяви й бачення складної тривимiрної конструкцiї, тому доцiльним є
застосування прийому «вiдхiд на площину», який iз залученням середовища
GeoGebra є результативним завдяки передбаченiй розробниками одночаснiй
демонстрацiї тривимiрних об’єктiв i їх плоского перерiзу площиною.

Розв’язування. Встановимо додаткове полотно Вид/Полотно 3D, на
якому побудуємо необхiдну нам фiгуру. В Полотнi на осi Ox побудуємо двi
точки B i C та вiдрiзок BC . За допомогою iнструмента Кут заданої величи-
ни побудуємо ∠ABC = 120◦ (повертаємо точку В навколо точки C на 120◦ ).
Обираємо iнструмент Паралельнi прямi та будуємо пряму (p ), яка проходить
через точку P (2, 0) паралельно Ox та пряму c , яка проходить через точку
A паралельно осi Oy . Використовуючи iнструмент Вiдрiзок будуємо ∆ABC
та вiдрiзок AO . За допомогою iнструмента Повзунок, створюємо повзунок
на полотнi. У вiкнi яке з’явилося задаємо iм’я (α) , значення повзунка (кут)
та його iнтервал. На Полотно 3D вибираємо iнструмент Обертати об’єкт
навколо прямої та обертаємо прямi BA i AC навколо прямої p .

 

Рис. 2: Iнтерактивне поєднання 2D i 3D зображень пiд час розв’язання задач
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Використовуючи рис. 2 приходимо до висновку що утворена фiгура є
конусом радiуса OA i висотою BO , з якого вирiзали конус радiуса OA

i висотою CO . Тодi площа утвореної фiгури дорiвнює сумi площ бiчних
поверхонь цих конусiв, тобто S = SBO + SCO , де SBO = π · AO · AB i
SCO = π · AO · AC .

Висновки
При традицiйному проведеннi урокiв з геометрiї потрiбнi численнi побу-

дови з використанням креслярських iнструментiв, якi займають багато часу.
Використання комп’ютерних iнструментiв системи динамiчної математики
GeoGebra пiд час навчання геометрiї уможливлює пiдвищення iнтересу до
вивчення предмету, вiдображує максимальну наочнiсть розв’язування задач,
урiзноманiтнює форми i методи роботи на уроках з метою пiдвищення їх
ефективностi, оптимiзує навчальний процес.
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Hlazova Vira V., Bezsmertna A. V.
Donbas State Teachers’ Training University, Slovijans’k, Ukraine.

Using the GeoGebra 5.0 for solving stereometry tasks
The article considers GeoGebra 5.0 and its using in solving stereometry tasks.

The article contains examples of solving stereometry tasks which are expedient to
solve with the help of an interactive geometric system GeoGebra 5.0. Tasks are
accompanied by a methodological commentary.

Keywords: dynamic mathematics system; GeoGebra 5.0; stereometry; solid
of revolution; the use of ICT to solving stereometry tasks.
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