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легко створювати схеми, що пояснюють, і 
діаграми за допомогою програмного забез-
печення, і учні, захоплені всім тим, що від-
бувається на інтерактивній дошці, будуть 
активно брати участь у роботі на занятті. 
Вчитель може міркувати вголос, комен-

туючи свої дії на дошці, поступово втягува-
ти учнів і спонукувати їх записувати ідеї 
прямо на екрані. Усе це залучає школярів 
до активної участі на заняттях факульта-
тиву.  
Отже, активізації факультативних за-

нять з математики сприяють такі прогре-
сивні форми, методи і заходи навчання: 

� ігрові форми занять; 
� самостійна робота учнів, 
� конкурси за розв�язуванням задач; 
� евристичне навчання, зокрема розв�я-
зування евристичних задач; 

� індивідуалізація навчання; 
� застосування інформаційно-комп�ю-
терних технологій навчання; 

� технічні засоби навчання (персональні 
комп�ютери, мультимедійна доска, табли-
ці, плакати, моделі тощо). 
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В статті акцентується увага на тому, що впровадження нових інформаційних технологій 

навчання математики сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Наведено приклади 
застосування моделюючого педагогічного програмного засобу GRAN1.  

 
 
Постановка проблеми. Евристична 

навчальна діяльність школяра тісно по-
в�язана з розвитком таких творчих якос-
тей його особистості, як інтелектуально-
евристичні здібності [1,8], що включають 
в себе здібності генерувати ідеї, висувати 
гіпотези, переносити знання і уміння в 
нові ситуації, висувати оригінальні підхо-
ди та стратегії розв�язування творчих за-
дач. Тому вчитель математики має не 
просто подати школяреві істину, а навчи-
ти її знаходити; на основі міцних базових 
знань розвивати в учнів мислення, інтуї-
цію, уяву. Як зазначає М.І. Жалдак [2,7], 
сучасні інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ) мають значний педагогіч-
ний потенціал, який може забезпечити 
розвиток неформалізованих творчих ком-
понентів мислення. Тому евристичне нав-
чання математики засобами ІКТ сприя-
тиме становленню особистості школяра 
як творчої.  
Аналіз досліджень. Проблеми реалі-

зації евристичних ідей в навчанні матема-
тики досліджували такі математики і ме-
тодисти, як Г.П.Бевз, М.І.Бурда, Т.М.Мі-
ракова, Ю.О.Палант, О.І.Скафа, З.І.Слєп-
кань, Л.М.Фрідман, Р.Г.Хазанкін та ін. 
Особлива заслуга в розробці евристичної 
діяльності як педагогічної проблеми нале-
жить Д.Пойа. В посібнику [3] автор роз-
криває творчий математичний процес, 
ілюструє механізми творчої діяльності, 
демонструє, як через застосування аналі-
зу, індукції, аналогії, спостереження, ви-
сунення гіпотези, постановку експери-
менту отримати правдоподібні міркуван-
ня. Акцентується увага на тому, що нав-
чання повинне готувати учня до відкрит-

тя і не подавлювати в ньому ростки 
винахідливості. Д.Пойа звертається до 
викладачів математики з закликом �Вчи-
ти здогадуватися!� і підкреслює водно-
час, що потрібно навчати обом видам 
міркувань � доказовому та правдоподіб-
ному. Школяр має відрізняти строге дове-
дення від нестрогої спроби, доведення від 
здогадки; відрізняти більш розумну здо-
гадку від менш розумної [3,389].  
В наукових працях О.І. Скафи [4][5] 

розглядаються питання розвитку твор-
чої особистості та формування еврис-
тичної діяльності у навчанні математи-
ки. Розроблено і досліджено такі нап-
рямки розвитку евристичної діяльності, 
як використання у навчанні загальних 
евристик (аналіз, аналогія, індукція то-
що) і спеціальних евристик (метод пере-
бору, принцип крайнього, інваріанти та 
ін.). Якщо спеціальні евристики значно 
частіше використовуються в класах з 
профільним вивченням математики, при 
підготовці учнів до олімпіад, то вико-
ристання загальних евристик має фігу-
рувати на кожному етапі вивчення кур-
су математики.  
Навчання математики через відкрит-

тя � це, в першу чергу, питання вибору 
методів навчання. Евристичному нав-
чанню математики імпонують проблем-
ний виклад, частково-пошуковий (ев-
ристична бесіда) та дослідницький ме-
тоди навчання [6,45]. Основою для про-
ведення на уроці евристичної бесіди. 
мають бути спостереження учнів, орга-
нізовані з метою збудження сумнівів, 
міркувань, творчих припущень. Вчитель 
стимулює самостійність роздумів і суд-
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жень учнів, заздалегідь готує систему 
запитань, відповідаючи на які вони са-
мостійно формулюють означення по-
няття, �відкривають� доведення теоре-
ми, знаходять спосіб розв�язування за-
дачі. Залучення учнів до дослідницької 
діяльності є вагомим аспектом активіза-
ції пізнання. Дослідницький метод пере-
дбачає самостійний пошук розв�язання 
пізнавальної задачі. Причому може вия-
витись потреба, щоб проблему сформу-
лював сам учень або її формулює вчи-
тель, але учні розв�язують самостійно. 
Разом з тим, З.І. Слєпкань зазначає, що 
недооцінка репродуктивної діяльності 
школярів призводить до того, що в уч-
нів не забезпечується фонд дійових 
знань, який є необхідною умовою для 
організації самостійної пізнавальної 
діяльності, розвитку творчого мислення 
і продуктивної діяльності [6,45].  
Психолого-педагогічні та методичні 

основи проблеми застосування комп�ю-
тера як засобу навчання в школі дослід-
жували такі вчені як Г.О.Атанов, 
А.П.Єршов, Ю.В.Горошко, М.І. Жалдак, 
С.А.Раков, Ю.В.Триус та інші. Характе-
ризуючи педагогічний потенціал ком-
п�ютерно-орієнтованих систем навчання 
математики, М.І.Жалдак акцентує увагу 
на тому, що особливого значення при 
використанні ІКТ в навчальному проце-
сі набуває розвиток творчого мислення 
школяра через реалізацію проблемної 
ситуації чи постановку задачі; самостій-
не вироблення критеріїв добору потріб-
них операцій, що приводять до розв�яз-
ку; генерація здогадок та гіпотез в про-
цесі пошуку основної ідеї розв�язку (на-
укова технічна фантазія, що не зводить-
ся до комбінаторики та генерації випад-
кових станів); матеріальна інтерпретація 
формального розв�язку та ін. [2,7].  
Характеризуючи роль ІКТ у форму-

ванні евристичної діяльності учнів, 
О.І.Скафа [4,15] зазначає, що переважна 
більшість доступних в Україні програм-
них засобів призначена для навчання 
школярів працювати за зразком, орієнто-
вана на запам�ятовування основних алго-
ритмів розв�язування типових задач. Що 

ж стосується організації та управління 
навчально-пізнавальною евристичною 
діяльністю школярів, формування діяль-
нісного підходу до вивчення тієї чи іншої 
теми шкільного курсу математики, роз-
витку інтелектуальних здібностей тих, 
хто навчається, то ці проблеми залиша-
ються відкритими.  
Одним із засобів візуалізації задачі та 

її розв�язку, який робить діалог учня та 
вчителя більш доступним та евристич-
ним, є педагогічний програмний засіб 
(ППЗ) GRAN1 [7]. За допомогою GRAN1 
школярі можуть будувати та аналізувати 
функціональні залежності явного y(x) та 
неявного G(x,y) видів, які задані в декар-
тових чи в полярних координатах, пара-
метрично, таблично. Модифікований 
GRAN1 дозволяє введення і одночасне 
оперування в програмі дев�ятьма пара-
метрами Р1, Р2, ...Р9 [8, 60], що відкриває 
нові можливості для реалізації евристич-
ного навчання математики. При створенні 
об�єкта �функція� аналітичний вираз мо-
же містити кілька параметрів. В ході дос-
лідження змінюють поточний параметр 
рухаючи бігунок з певним кроком в зада-
них межах (Min-Max). 
В статті [4,16] О.І.Скафа характеризує 

GRAN1 як засіб, що сприяє формуванню 
у школяра таких навчальних евристичних 
умінь, як спостереження явищ в плані 
логічних і математичних категорій; аналіз 
фактів, сприйняття їх через призму мате-
матичних відношень; виділення об�єктів, 
важливих для пошуку розв�язання еврис-
тичної задачі; висунення різних гіпотез з 
обґрунтуванням їх можливості; передба-
чення результатів; формулювання уза-
гальненого принципу, що прояснює сут-
ність завдання; формулювання висновків; 
перевірка розв�язання і його відповідність 
вимогам евристичної задачі та інші.  
Виділення частини проблеми. Впро-

вадження ІКТ в освітній процес здійсню-
ється через комп�ютерно-орієнтований 
урок, тому поряд з питанням добору 
�інтелектуальних� комп�ютерних прог-
рам постає проблема педагогічної май-
стерності вчителя, уміння конструювати і 
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розробляти ним уроки на основі мето-
дологічних і методичних положень та ви-
мог. Тому проблема формування творчої 
особистості школяра через евристичне 
навчання математики засобами ІКТ пот-
ребує подальшого дослідження і апроба-
ції. Мета дослідження конкретизувалася 
в завданні відібрати матеріал шкільного 
курсу алгебри і початків аналізу вивчаю-
чи який, доцільно використовувати 
GRAN1 для розвитку творчих здібностей 
школяра та розробити рекомендації щодо 
його застосування.  
Основний матеріал. З впроваджен-

ням інформаційних технологій навчання 
математики надзвичайно зростає роль 
обчислювального експерименту, що за-
стосовується при формулюванні понять, 
при перевірці відомих тверджень та 
більш глибоких досліджень. Завдяки 
дослідницькому методу досягається най-
більш високий рівень навчання та 
проблемності пізнавальної активності, на 
основі чого в учнів створюються нові 
пізнавальні навички та потреба у набутті 
інших. Як зазначає С.А.Раков [9,3], 
дослідницький підхід не є самоціллю � 
він складає методологічну основу набуття 
випускниками високого рівня математич-
них компетентностей (процедурних, ло-
гічних, дослідницьких, технологічних, 
методологічних), які, за сучасними погля-
дами, є метою (або навіть місією) матема-
тичної освіти. Навчальні дослідження є 
вищою формою творчості учнів. Органі-
зація самостійної творчої роботи учнів з 
використанням ІКТ у курсі математики 
потребує від учителя найвищої кваліфі-
кації і математичної, і педагогічної, і у 
галузі ІКТ. Продуктивна творча самостій-
на робота учнів відбувається в процесі 
постійного обговорення та співпраці у 
дослідницькій спільноті, яку утворюють 
однокласники, вчитель, будь-які інші за-
цікавлені особи. Учитель якомога менше 
втручається у творчі процеси і виконує 
роль наставника, менеджера.  
На основі проведених нами дослід-

жень можемо стверджувати, що підсу-
мовуючи результати графічних експери-

ментів, виконаних за допомогою GRAN1, 
учні можуть ефективно складати інструк-
ції, алгоритми, схеми, узагальнювати спо-
соби розв�язування задач. Між діяльністю 
за алгоритмом, яка в значній мірі є 
репродуктивною, і діяльністю направле-
ною на складання алгоритмів існує прин-
ципова різниця. Остання тісно пов�язана з 
творчим процесом, який вимагає від 
виконавця різних логічних операцій: 
аналізу і синтезу; порівняння та співстав-
лення фактів і явищ, подібності і відмін-
ностей; виділення первинних і вторинних 
ознак; розкриття причинно-наслідкових 
зв�язків тощо. Простіші алгоритми можна 
скласти з учнями в класі за один прийом, 
більш складні вимагають триваліших 
пошуків. На заключному етапі роботи 
формулюються загальні твердження. Гра-
фічні експерименти в GRAN1 дозволяють 
робити в першу чергу емпіричні узагаль-
нення � створення схем, алгоритмів у 
цьому разі дає відповідь на питання 
�Як?�. Щоб здійснити теоретичні узагаль-
нення, потрібно обґрунтувати �Чому?�. 
Розглянемо приклади завдань, при ви-

конанні яких зручно організовувати 
дослідження за допомогою GRAN1. В пе-
реважній більшості вони взяті з підруч-
ників [10], [11] для поглибленого вивчен-
ня математики, однак цілком доступні і 
для учнів загальноосвітнього чи гумані-
тарного профілів. Як один із напрямів 
організації дослідження пропонуємо про-
ведення спеціалізованих лабораторних 
робіт, на яких учні індивідуально або у 
складі дослідницької групи самостійно 
розв�язують математичні задачі дослід-
ницького типу у комп�ютерному класі. 
Школярі можуть ефективно досліджувати 
властивості лінійної функції y kx b= +  
( 1* 2y P x P= + ), оберненої пропорцій-
ності ky x=  ( xPy /3= ), квадратичної 

функції 2y ax bx c= + +   
( 4* ^ 2 5* 6y P x P x P= + + ), дробово-ра-
ціональної ( ) /( )y ax b cx d= + + . В дуж-
ках до кожної з функцій вказано об�єкт 
типу �Явний: У=У(х)� з аналітичним 
виразом. Для дробово-раціональної функ-
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ції рекомендуємо досліджувати об�єкт 
( ) 7 8 /( 9)y x P P x P= + + , тобто виділив-
ши цілу частину. Адже саме у такому 
записі школярі краще сприймуть вплив 
параметрів. 
Тригонометричні функції відіграють 

важливу роль в математичному описан-
ні багатьох періодичних процесів, що 
спостерігаються в природі. Наприклад, 
руху маятника навколо нерухомої осі, 
руху небесних тіл по еліптичних орбі-
тах. Робота майже всіх машин та меха-
нізмів пов�язана з періодичним рухом � 
рухом поршнів, шатунів. На час вивчен-
ня даного матеріалу школярі уже знайо-
мі з елементарними перетвореннями 
графіків функцій. Новим для них є по-
няття періодичності функції. Розгляне-
мо формулу sin( )mI I tω ϕ= + , яка вира-
жає залежність між силою струму I та 
часом t у ланцюгу змінного струму. 
Пропонуємо школярам шляхом дослід-
ження в GRAN1 встановити зміст коефі-
цієнтів Im, ω, φ гармонічних коливань � 
амплітуди, циклічної частоти, початко-
вої фази; з�ясувати, який з коефіцієнтів 
впливає на зміщення графіка функції 
вздовж осі Ох; який з коефіцієнтів впли-
ває на період коливань і як саме визна-
чається період. Необхідно перевірити 
також висунуту гіпотезу стосовно виз-
начення періоду для функцій 

cos( )mI I tω ϕ= + , ( )y Atg kx b= + . Для 
роботи в GRAN1 вводимо функцію 
Y(x)=P1*sin(P2*x+P3) і змінюємо послі-
довно значення кожного з параметрів 
Р1, Р2, Р3. Досліджуючи, для яких 
проміжків часу сила струму перевищує 
(не перевищує) наперед задане число, 
графічно розв�язуємо тригонометричні 
нерівності і поступово підводимо шко-
лярів до формулювання алгоритму їх 
розв�язування. В підручнику [10,192] 
школярам рекомендується також про-
аналізувати суму двох гармонічних ко-
ливань, за умови, що у них а) амплітуди 
різні, а частоти рівні; б) амплітуди рівні, 
а частоти різні; в) і амплітуди, і частоти 
різні. Ця вправа класифікована, як завдан-
ня високого рівня. Дослідження зручно 
виконати в GRAN1 і зробити припущен-

ня стосовно суми періодичних функцій і 
визначення загального періоду. Прове-
дення дослідження інтенсифікує процеси 
засвоєння матеріалу. Прикладна спрямо-
ваність матеріалу дозволить посилити 
міжпредметні зв�язки �математика-фізи-
ка�, забезпечить підвищення внутрішньої 
мотивації учня.  
Актуалізувавши знання школярів 

про знаходження оберненої функції, на 
основі означення показникової функції, 
пропонуємо шляхом дослідження об�єк-
тів у-Р1^x=0 і x-P1^y=0 експеримен-
тально встановити властивості показни-
кової та оберненої до неї логарифмічної 
функцій. Доцільно при вивченні зада-
них функцій провести такі дослідження: 
порівняти швидкість зростання степене-
вої функції , 0y xα α= > , показникової 
та логарифмічної функцій з основою 
більшою одиниці при х→ +∞ . З цією 
метою створюються об�єкти: Y(x)=x^P2; 
Y(x)=(P1)^x; Y(x)=log(P3,x). Для кожно-
го з параметрів задають область зміни і 
крок зміни: 1 (1;7)Р ∈ , 2 (0,1;15)Р ∈ , 

3 (1;7)Р ∈ , h=0,1. Необхідність виконан-
ня таких досліджень викликана трудно-
щами, які виникають у школярів при по-
будові графіків. Підсумовуючи резуль-
тати експериментів, школярі здійсню-
ють узагальнення, яке пов�язане з об-
численнями границі функції, з відшу-
канням горизонтальних та вертикальних 
асимптот графіків. 
Надто складно даються школярам 

побудови графіків, що містять обернені 
тригонометричні функції. Наприклад, 
таких функцій, як arcsin(sin( ))y x=  і 

sin(arcsin( ))y x= , 
2

2

1arccos
1

xy
x

 −=  + 
, 

1
1

xy arctg
x

− =  + 
 [11,207]. Для побудови 

графіка першої функції важливо встано-
вити період функції, непарність, записа-
ти аналітичні вирази, перевірити пра-
вильність запису через побудову графі-
ка. Підсумком роботи має стати сфор-
мульований алгоритм і здійснена його 
перевірка для функції  
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arccos( ( ))y cox x=  чи ( ( ))y arctg tg x= . 
Для аналізу і складання алгоритму по-
будови графіків двох останніх функцій, 
доцільно побудувати в одній системі 
координат також графіки внутрішніх 
функцій, горизонтальні та вертикальні 
асимптоти графіків.  
За допомогою програми GRAN1 учні 

легко засвоять побудови графіків через 
елементарні перетворення, в тому числі, 
і перетворення з модулями. Однак, з 
поля зору випадають перетворення, що 
пов�язані з функцією ант�є від х. Задачі, 
що містять цілу і дробову частину 
числа, досить часто зустрічаються на 
олімпіадних змаганнях різних рівнів, у 
збірниках задач до багатьох вузів, є не-
стандартними і вимагають до розв�язан-
ня творчого підходу. Їх по праву назива-
ють �шедеврами шкільної математики�, 
тому цілком виправдане їх розглядання 
на факультативних заняттях та спецкур-
сах математики. В нині діючих шкіль-
них підручниках, зокрема [11], вводить-
ся поняття цілої і дробової частини чис-
ла, будуються графіки функцій y=[x], 
y={x}, y={2x}, y={0.5x}, причому два 
останніх для демонстрації перетворен-
ня, заданого формулою y=f(ax), і більше 
ні в десятому, ні в одинадцятому класі 
таких завдань не зустрічається. Для ор-
ганізації дослідження і вироблення ал-
горитму побудови ефективно застосува-
ти інтерактивну методику �ажурна пил-
ка�. Об�єднуємо школярів у чотири гру-
пи у відповідності до виду перстворен-
ня: y=[f(x)], y={f(x)}, y=f([x]), y=f({x}), 
будуємо графіки і, відштовхуючись ли-
ше від означення, складаємо і обгово-
рюємо вироблені алгоритми. Так, для 
першого перетворення складемо таку 
послідовність дій: будуємо графік допо-
міжної функції y=f(x); проводимо допо-
міжні прямі y=k, де k � ціле число; через 
точки перетину прямих з графіком про-
водимо прямі, паралельні осі ОУ. На 
кожному з утворених інтервалів будує-
мо графіки у відповідності з означен-
ням: ціла частина числа � це найбільше 
ціле число, що не перевищує дане, 

дробова частина � це різниця між 
числом і його цілою частиною. Щоб 
побудувати в програмі GRAN1 графіки 
функцій 2[ ]y x a x= −  і 2{ }y x a x= − , 
створюємо для першої функції об�єкт 

( ^ 2 1* ( ))y INT x P ABS x= − . Для дробо-
вої частини на панелі введення даних 
нема зарезервованої кнопки, тому її 
потрібно ввести виходячи з означення: 
{ } [ ]x x x= − . ^ 2 1* ( )y x P ABS x= − − 

( ^ 2 1* ( ))INT x P ABS x− . І навіть тоді, ко-
ли графік побудований за допомогою 
GRAN1, для школярів залишається неви-
рішеною проблема виколотих точок. Ос-
кільки графіки розривних функцій 
потрібно будувати лише в режимі �за точ-
ками�, то в ході дослідження можна вико-
ристати прийом �лови помилку�. Активні 
обговорення, консультації розвивають ко-
мунікативні здібності школярів. 
Вивчаючи похідну, надзвичайно ко-

рисно провести в GRAN1 дослідження, 
які допоможуть школяреві глибше усві-
домити сутність цього поняття, з�ясувати 
геометричний зміст похідної, �відкрити� 
теореми про необхідну умову локального 
екстремуму; достатню умову монотон-
ності функції; висунути гіпотези стосовно 
зв�язку, який існує між другою похідною 
та опуклістю графіків функції. До таких 
досліджень підштовхує і сам виклад мате-
ріалу за підручником [11, 278], зокрема, 
означення опуклості через розташування 
дотичної по відношенню до графіка фун-
кції [11, 288]. Запропоновані експеримен-
ти можна виконати у двох режимах: 
1) побудувати в одній системі координат 
графіки функції, графіки першої та другої 
похідної; 2) провести дослідження, корис-
туючись послугою �Операції. Похідна�. 
Дослідження в першому режимі можуть 
перекликатися із завданням підручника: 
з�ясуйте, при яких співвідношеннях між 
коефіцієнтами a, b, c, d функція 

3 2y ax bx cx d= + + +  матиме екстрему-
ми? Для дослідження створюємо об�єкти 
явного виду: для функції  

1* ^ 3 2* ^ 2 3* 4y P x P x P x P= + + + ,  
першої та другої похідної кубічного 
тричлена  
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3* 1* ^ 2 2* 2* 3y P x P x P′ = + + ,  
6* 1* 2* 2y P x P′′ = + . Звісно, що умову 

наявності екстремумів функції 
2 3 0b ac− > , школярі зможуть отримати 
лише аналітичним шляхом. Крім того, 
щоб розвивати теоретичне мислення, 
потрібно висновок зробити до графіч-
них експериментів, в ході яких вони 
з�ясують, що екстремуми існують, коли 
графік першої похідної (парабола) пере-
тинає вісь Ох. Дані експерименти мож-
на розширити в плані дослідження роз-
ташування точок (xmin,ymin) і (xmax, ymax) 
при зміні одного з параметрів, коли 
зафіксовані інші. 
Для дослідження в другому режимі 

використовуємо послугу �Операції. По-
хідна� і будуємо дотичну до графіка фун-
кції f(x), що проходить через точку (xo, 
f(x0)). Якщо абсцису точки дотику задати 
через параметр, то, плавно змінюючи 
його значення, будемо рухати дотичну 
вздовж кривої. При цьому динамічно 
обчислюється похідна функції в кожній з 
розглянутих точок. В ході самостійної 
лабораторної роботи чи евристичної бесі-
ди на уроці школярі аналізують побудо-
вані графіки, порівнюють проміжки мо-
нотонності функції та проміжки знакоста-
лості першої похідної, проміжки опуклос-
ті графіків функцій та проміжки знакоста-
лості другої похідної, співставляють нулі 
похідної та точки екстремумів, нулі дру-
гої похідної та точки перегину. Через сис-
тему запитань підводимо юних дослідни-
ків до формулювання необхідної та дос-
татньої умов існування екстремуму, до 
відшукання алгоритму дослідження на 
монотонність та екстремуми, на опук-
лість графіків функцій та точки перегину 
графіків. 
Надзвичайно ефективно застосовува-

ти програму GRAN1 для обробки статис-
тичних даних, апроксимації результатів 
досліджень поліномами. Цілу серію дос-
ліджень можна провести використовуючи 
послугу �Операції. Інтеграл�. Не можна 
обійти увагою питання розв�язування 
практичних задач. Дослідження матема-
тичних моделей до них зручно також 
виконувати за допомогою зазначеного 
програмного засобу. 

Задачі з параметрами � це дослідниць-
кі мініатюри. Для формування умінь та 
навичок для їх розв�язування разом з 
школярами необхідно складати евристич-
ні правила-орієнтири. Оскільки модифі-
кований GRAN1 дозволяє одночасно пра-
цювати з дев�ятьма параметрами, то це 
відкриває нові можливості для активізації 
досліджень при розв�язуванні широкого 
кола математичних задач з параметрами. 
Власне, кожне із попередніх завдань, що 
стосувалися GRAN1, були свого роду 
задачами з параметрами. Побудови до 
них виконувалися в координатній площи-
ні (х,у). Через застосування ППЗ школя-
рам стають доступнішими такі графічні 
прийоми, як метод паралельного перене-
сення, повороту, гомотетії та ін. Не менш 
ефективно виконувати побудови і в коор-
динатній площині (х,а). Проводячи прямі, 
перпендикулярні осі параметрів, часто 
знаходимо число розгалужень, кількість 
розв�язків, їх вигляд тощо. Зауважимо, 
що графічні методи розв�язування таких 
задач не в повній мірі можна вважати 
строгими, при їх застосуванні цілком 
ймовірні помилки. Тому розв�язання має 
супроводжуватися доказовими аналітич-
ними міркуваннями. Наприклад, при дос-
лідженні, для яких значень параметра р 
система двох рівнянь  

2 2 2(2 4) ( 2 )(4 ) 0у х у х х х+ + + + − =  
(ГМТ, заданих рівнянням, розпадається 
на дві параболи) і ( 4)у р х= +  має три 
різні розв�язки? Школярі швидше 
всього допустяться помилки, тому що 
знайдуть лише чотири положення 
прямої, а не шість. Однак, аналітична 
частина розв�язання, без якої в задачі не 
обійтися, покаже всі шість шуканих 
значень параметра. На рис.1 виконано 
побудови в GRAN1 для об�єктів 

1*( 4)у Р х= +  і 0 ^ 2 (2* 4)*у х у= + + +  
( ^ 2 2* )*(4 ^ 2)х х х+ + − . Кожна з двох 
прямих зліва дотикається до однієї па-
раболи і перетинає в двох точках другу. 
Саме вони часто випадають з поля зору 
школярів. 
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Рис. 1 

Висновки. В ході дослідження роз-
глянуто окремі питання методики органі-
зації навчання за допомогою GRAN1, що 
сприяють евристичному навчанню мате-
матики. Використання ІКТ в навчанні ма-
тематики дозволяє зробити доступніши-
ми для сприйняття абстрактні математич-
ні об�єкти та методи, здійснювати індиві-
дуальний підхід в навчанні, підвищує 
ефективність процесу навчання матема-
тики; створює умови для розвитку твор-
чого мислення через активізацію творчо-
пошукової, дослідницької діяльності уч-
нів як на уроці, так і в позаурочний час. 
Здогадки, маленькі відкриття, які здій-
снює школяр, формують його творче мис-
лення. Евристичне навчання математики 
за допомогою ППЗ GRAN1 відкриває ті 
шляхи, розкриває той процес пізнання, 
які ведуть учня від незнання до глибоких, 
усвідомлених знань, формують його 
творчу особистість. 
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Резюме. Крамаренко Т.Г. ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ СРЕДСТВА-

МИ ИКТ. В статье акцентируется внимание на том, что внедрения новых информационных 
технологий обучения математики оказывает содействие развитию творческих способностей 
учеников. Приведены примеры применения моделирующего педагогического программного средства 
GRAN1.  

Summary. Kramarenko T. HEURISTIC EDUCATION OF MATHEMATICS BY FACILITIES 
OF INFORMATION TECHNOLOGIES. In the article much attention is concentrated on the fact that 
introduction of new information technologies in teaching is conductive to the development of creative abilities of 
students. There are some examples of application of modeled programme pedagogical means GRAN1 too.  
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