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GEOGEBRA — IННОВАЦIЙНИЙ ЗАСIБ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
СТЕРЕОМЕТРIЇ

У статтi розглянуто проблему навчання школярiв за допомогою iнновацiйних систем ди-
намiчної математики та застосування їх у навчаннi математики. Проаналiзовано програму
GeoGebra та її iнструментарiй для розв’язування задач стереометрiї, зокрема з теми «Мно-
гогранники».
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Вступ
Останнiм часом у освiтнiй процес шкiл запроваджуються новi засоби на-

вчання. Стає все важче пiдтримувати зацiкавленiсть «школярiв XXI сторiч-
чя» на уроках. Дiти бiльше уваги звертають на комп’ютернi та iнформацiйнi
технологiї, швидко пристосовуються до нового. Одним з найважчих завдань
вчителя є пiдготовка учня набувати, сприймати, перетворювати та застосо-
вувати знання отриманi в стiнах школи. Для пiдвищення iнтересу учнiв до
навчання застосовуються рiзноманiтнi програми, динамiчнi середовища, на-
вчальнi платформи.

GeoGebra — вiльно-розповсюджуване динамiчне геометричне середови-
ще, яке надає можливiсть створювати креслення в планiметрiї й стереометрiї,
крiм того, у програми великi можливостi роботи з функцiями (побудова гра-
фiкiв, обчислення коренiв, екстремумiв, iнтегралiв та iн.) за рахунок команд
вбудованої мови.

Аналiз дослiджень сучасної педагогiчної науки свiдчить, що склалися
певнi теоретичнi передумови до використання iнтерактивних засобiв навча-
ння. Авторами М. Жалдаком, Ю. Горошком, Є. Вiнниченком, С. Раковим,
Т. Крамаренко, В. Ракутою та iн. виконанi численнi дослiдження в галу-
зi застосування електронних освiтнiх ресурсiв та iнтерактивних технiчних
засобiв у навчальному процесi. Питання особливостей роботи в динамiчно-
му середовищi GeoGebra, його застосування пiд час навчання математики
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в загальноосвiтнiй школi дослiджували М. Хохенватер [2], В. Ракута [6],
Р. Зiатдинов [3], О Семенiхiна [7], М. Друшляк [7] та iн.

Метою статтi є розкриття можливостей застосування динамiчного сере-
довища GeoGebra для навчання стереометрiї.

Основна частина
Програма GeoGebra використовується для пiдтримки науки, технологiй,

освiти та iнновацiй у викладаннi та навчаннi в усьому свiтi, вона написана
мовою програмування Java й розповсюджується безкоштовно, має простий
iнтерфейс та україномовну версiю [1].

GeoGebra дозволяє створювати рiзнi конструкцiї з точок, вiдрiзкiв, ве-
кторiв, прямих, кiл, математичних функцiй та iнших базових елементiв, а
потiм динамiчно змiнювати їх i будувати анiмацiї. Завдяки тому, що в про-
грамi реалiзована можливiсть безпосередньо вводити рiвняння й працювати
з координатами, можна наочно будувати графiки функцiй, працювати з пов-
зунками для пiдбору параметрiв. Створенi в цьому динамiчному середовищi
креслення можна переглядати в режимi презентацiї на комп’ютерi або про-
ектувати їх на екран за допомогою мультимедiйного проектора. У зв’язку
з цим особливо ефективно можна використовувати програму на уроках гео-
метрiї при вивченнi роздiлу стереометрiї. Демонстрацiйнi креслення та 3D
моделi допомагають учням детально розiбратися в основних поняттях стере-
ометрiї.

Iснує бiблiотека створених моделей, якi можна переглянути й використати
для проведення урокiв [4].

Розглянемо практичне застосування GeoGebra пiд час розв’язування за-
дач з курсу геометрiя 11 класу, тема: «Многогранники».

Приклад 1. Побудувати всерединi куба правильний октаедр так, щоб
його вершини належали граням або ребрам куба [5].

Методичний коментар: задача вимагає вiд учнiв знання властивостей
квадрату, розвиненої просторової уяви й бачення складної тривимiрної кон-
струкцiї. Для кращого сприйняття учнями отриманої 3D моделi доцiльно
застосувати середовище GeoGebra.

Побудова: встановимо математичний додаток GeoGebra «3D Графiка»,
на якому побудуємо необхiдну нам фiгуру. Для точностi вимiру з допомогою
«Панелi налаштування стилю» накладемо сiтку на площину.

Зауваження 1.1 Октаедр — правильний многогранник, який має 8 гра-
ней (трикутних), 6 вершин (у кожнiй вершинi сходиться 4 ребра) та 12 ребер.

1. Побудуємо куб ABCDEFGH .
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2. З допомогою iнструмента «Вiдрiзок» поступово побудуємо дiагоналi ко-
жної гранi куба: AC,BD,CH,DG,CF,BG,AF,BE,EG, FH,AH,DE .

3. Вiдмiтимо точки їх перетину: AC ∩ BD = L , CH ∩ DG = J ,
CF ∩BG =M , AF ∩BE = N , EG ∩ FH = I , AH ∩DE = K .
Зауваження 1.2 Для зручностi й для того щоб не нагромаджувати
модель доцiльно буде зробити дiагоналi невидимими об’єктами.

4. Сполучимо вiдрiзками центри сумiжних граней куба: IJ , IK , IM , IN ,
JK , KM , MN , JN , LJ , LK , LN , LM

5. Отримали каркас октаедра.

 

Рис. 1: Октаедр в кубi

Зауваження 1.3 Для кращої наочностi бажано виконати наступнi по-
будови.

6. З допомогою iнструмента «Многокутник» вiдмiтимо гранi октаедра та
змiнимо їх колiр на будь-який вiдмiнний вiд кольору граней куба: IJM ,
IMN , INK , IJK , LJM , LMN , LNK , LJK .

7. IJMNKL — шуканий октаедр.

Приклад 2. Побудуйте перерiз площиною, що проходить через даннi
точки I , J , K [5].

Методичний коментар: задача вимагає вiд учнiв знання плану побудову
перерiзу за даними точками та розвиненої просторової уяви. Для кращого
сприйняття учнями отриманої 3D моделi доцiльно застосувати середовище
GeoGebra.
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Перенесення умови задачi на полотно середовища GeoGebra: Для розв’я-
зання задачi необхiдно встановити математичний додаток GeoGebra «3D
Графiка», на якому побудуємо необхiдну нам фiгуру. Для точностi вимiру
за допомогою «Панелi налаштування стилю» накладемо сiтку на площину.
Побудувати куб ABCDEFGH та обрати на ньому заданi точки. Для побу-
дови куба скористаємося iнструментом «Куб» i обравши iнструмент «Точка»
оберемо точки I ∈ [GF ] , J ∈ [GH] , K ∈ [HD] .

 

Рис. 2: Умова задачi

Побудова:

1. З’єднаємо точки, що лежать в однiй площинi: [IJ ], [JK] .
2. Побудуємо прямi (JK) та (CD) . Для цього скористаємося iнструментом

«Пряма», а для визначення точки їх перетину iнструментом «Точка».
L = (JK) ∩ (CD) .

3. Скориставшись iнструментом «Паралельна пряма» побудуємо пряму, що
проходить через точку L паралельно до [IJ ] .

4. Для задання точок перетину побудованої прямої з сторонами основи куба
скористаємося iнструментом «Точка»: j ∩ [AD] = N, j ∩ [BC] =M.

5. З’єднаємо точки що лежать в однiй площинi: [HN ], [IM ]
6. З допомогою вiдповiдного iнструмента визначимо многокутник
IJKNM та змiнимо для наочностi його колiр на колiр вiдмiнний
вiд кольору куба. Многокутник IJKNM — шуканий перерiз.
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Рис. 3: Розв’язок задачi

Висновки
Беручи до уваги те, що навчання геометрiї базується на створеннi образiв

математичних об’єктiв й оперування ними, спецiалiзоване динамiчне середо-
вище GeoGebra акцентує увагу на таких можливостях цього середовища як
наочнiсть, моделювання, динамiка, використання яких привносить iнновацiї
в традицiйну методику викладання геометрiї.

Програма дозволяє виконувати креслення будь-якого ступеня складно-
стi, створювати вiзуальне уявлення навчального матерiалу, роблячи його
цiкавим, бiльш iнформативним, зрозумiлим. Допомагає органiзовувати са-
мостiйну дослiдницьку роботу учнiв, пiдвищує рiзноманiтнiсть форм роботи,
значно збiльшує частку активної творчої роботи в їх навчальнiй дiяльностi,
пiдвищує iнтерес до вивчення математики та дослiдницької дiяльностi за ра-
хунок використання iнтерактивностi побудов.
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Hlazova Vira V., Gorzova S.A.
Donbas State Teachers’ Training University, Slovijans’k, Ukraine.

GEOGEBRA – INNOVATION WAY FOR STUDYING
STEREOMETRY

The article considers the problem of teaching schoolchildren with the help
of innovative system of dynamic mathematics and their applying in teachi-
ng mathematics. The GeoGebra program and its tools for solving stereometry
problems, in particular on the topic “Polyhedra”, have been analyzed.

Keywords: system of dynamic mathematics; GeoGebra; stereometry; solving
tasks; polyhedra.
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