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Розглядається питання використання на уроках геометрії комп�ютерної графіки як засобу 

наочності. Динамічні зображення, створені за допомогою комп�ютерної графіки, забезпечують 
варіацію несуттєвих ознак об�єкта, можуть бути джерелом отримання нових знань, засобом 
ілюстрації або засобом засвоєння абстрактних знань. 

 
 
Інформатизація системи освіти ста-

вить перед педагогічною наукою ряд 
проблем, пов�язаних з визначенням умов 
ефективного використання нових інфор-
маційних технологій у навчальному про-
цесі. Проблемі підвищення ефективності 
навчання геометрії за допомогою нових 
інформаційних технологій присвячені 
дослідження М.І.Жалдака, С.А.Ракова, 
В.І.Клочко, Т.Л.Архіпової, О.В.Вітюка, 
М.Б.Ковальчук, О.А.Смалько, та інших. 
Використання на уроках геометрії ком-
п�ютерної графіки як засобу наочності є 
малодослідженою, актуальною пробле-
мою. Розвиток образного мислення, акти-
візація навчально-пізнавальної діяльності 
школярів найбільш ефективно забезпечу-
ється завдяки раціональному використан-
ню наочності, зокрема динамічної. 
На уроках геометрії широко викорис-

товуються моделі геометричних фігур 
планіметрії та стереометрії, малюнки, 
таблиці, схеми. Ще і сьогодні у навчаль-
ному процесі  використовуються діапози-
тиви, діафільми, озвучені кінофільми на 
кіноплівці, навчальні телевізійні передачі 
та їх відеозаписи. Кадри діафільму, діапо-
зитиви, транспаранти до графопроектора 
здатні подати на екран зображення 
об�єктів, явищ та процесів у статичному 
виді. Спеціально підібрані серії цих кад-
рів хоча і дають можливість вибору темпу 
показу і зміни кадрів, проте показують 
лише дискретну динаміку процесу. Аудіо-
візуальні засоби навчання � відеофільми, 
навчальні озвучені кінофільми на кіно-

плівці, навчальні телепередачі та їх відео-
записи спроможні подавати зображення 
об�єктів і процесів у динаміці. 
Розширення технічних можливостей 

комп�ютерної техніки активізувало роз-
робку педагогічних програмних засобів 
навчання, які мають якісно кращі харак-
теристики та динамічні можливості. 
Завданням статті є: показати мож-

ливості і переваги використання на уро-
ках геометрії комп�ютерної графіки як 
засобу динамічної наочності порівняно з 
іншими засобами наочності.  
Порівняно з іншими технічними при-

строями навчання, комп�ютерна техніка 
має значно ширші можливості перетво-
рення і візуалізації інформації, призначена 
для розкодування, перетворення інформа-
ції, записаної на тому чи іншому носії. 
Розробники ППЗ визначають зміст, 

логічну побудову, методику подачі нав-
чального матеріалу. Засобами сприйман-
ня, осмислення і запам�ятовування інфор-
мації є комп�ютерна графіка (КГ), яка за 
допомогою програмно-апаратних комп-
лексів дає змогу учню стежити за проце-
сом утворення образу, його модифікації. 
Управління пізнавальною діяльністю 

учнів при використанні КГ можливе зав-
дяки застосуванню різноманітних впливів 
на нервову систему. Елементами графіки, 
зокрема растрової, є фізичні пікселі � 
реальні об�єкти на поверхні відображен-
ня, що є матеріальними явищами. 
У кольорових моніторах (на електрон-

но-променевій трубці) зображення певно-
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го кольору та інтенсивності синтезується 
з допомогою трьох різних типів люміно-
форів. Кожен із них може випромінювати 
світло одного з кольорів � червоного, 
зеленого, синього. Елемент зображення 
(фізичний піксель) містить на внутрішній 
поверхні екрана три названі типи люміно-
фору. У плазмових моніторах люмінофор 
світиться під час дії на нього ультрафі-
олетового випромінювання [6]. Відпо-
відно КГ чуттєво сприймається учнями. У 
якому випадку вона є засобом наочності, 
адже не кожен об�єкт, який чуттєво 
сприймається людиною, є для неї наоч-
ним? Щоб відповісти на дане запитання, 
потрібно розглянути деякі аспекти проб-
леми наочності в навчанні. 
Наочність, у філософському аспекті, 

не є якоюсь властивістю чи якістю реаль-
них об�єктів, предметів чи явищ, а є особ-
ливістю психічних образів цих об�єктів, 
властивістю людського пізнання, яка 
виражається у можливості відображення 
дійсності у формі чуттєвого образу. Коли 
говорять про наочність тих чи інших 
предметів, то насправді мають на увазі 
наочність образів цих предметів [2, 4]. 
Наочність у процесі навчання � це ви-

користання чуттєво-наочних (конкрет-
них) образів об�єктивної реальності, як 
так таких, що утворюються при безпосе-
редньому сприйманні, так і таких, що 
створені раніше з метою досягнення 
результату пізнання � знання [5]. 
Якщо деякий об�єкт не може бути 

безпосередньо сприйнятим учнями, то 
для створення його чуттєвого образу 
використовуються інші предмети, явища, 
їх зображення. 
У психолого-педагогічних досліджен-

нях визначаються три основні функції 
наочності: бути джерелом інформації 
(знань), засобом ілюстрації і засобом 
засвоєння абстрактних знань. 
Деякі дослідники (Н.Г.Мілорадова і 

У.Е.Мьінт) розуміють наочність як виді-
лення суттєвого у чуттєвій формі. Тоді, 
говорячи про наочність конкретного 
предмету, схеми, моделі, мають на увазі в 

якій мірі вони виступають засобами 
виділення істотного.  
Пізнати сутність можливо через яви-

ще, тому що явище, як зазначає А.П.Ланг, 
є формою зовнішнього прояву сутності. 
Ми не можемо чуттєво безпосередньо 
відчувати дещо більше, ніж явище. У чут-
тєвому образі ще неможливо відрізнити 
сутність від явища, оскільки органи чут-
тів не здатні виділяти причинні зв�язки і 
відношення. Це в змозі зробити лише 
абстрактне мислення, тобто для пізнання 
сутності необхідний перехід від чуттєво-
го до логічного [2]. 
Ілюстрацій, наведених у підручнику, 

та кількох малюнків чи моделей геомет-
ричних фігур, які може продемонстру-
вати вчитель на уроці, не достатньо для 
формування в учнів правильних узагаль-
нених геометричних уявлень. 
При розв�язуванні геометричних за-

дач, доведенні теорем, де велику роль 
відіграє чуттєвий аналіз рисунка, нерідко 
виникає необхідність виділяти певний 
елемент фігури, що розглядається, і вклю-
чати його до іншої. Цей процес викликає 
в учнів значні труднощі. 
Наприклад, при доведенні властивос-

тей і ознак паралелограма виникає необ-
хідність виділяти такі елементи паралело-
грама (табл.1). 
Для того, щоб полегшити учням 

сприймання доведення властивостей та 
ознак паралелограма потрібно, щоб вони 
чітко усвідомили, що паралелограм � це 
чотирикутник, у якого протилежні 
сторони належать паралельним прямим. 
Відповідно при доведенні властивостей і 
ознак паралелограма необхідно розгляда-
ти внутрішні різносторонні та внутрішні 
односторонні кути, які утворюються при 
перетині двох паралельних прямих 
третьою. Заслуговує на увагу введення 
поняття паралелограма у підручнику 
Кисельова А.П. (1946 р.) Після означення 
наголошується, що паралелограм ABCD 
отримаємо, якщо які-небудь паралельні 
прямі KL і MN перетнути двома іншими 
паралельними прямими RS і PQ (мал. 1). 
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Таблиця 1  

Елементи паралелограма Нові зв�язки, в які включаються дані 
елементи паралелограма 

протилежні сторони відрізки, що належать паралельним 
прямим 

кути паралелограма, прилеглі до однієї 
сторони 

внутрішні односторонні кути при 
паралельних прямих і січній 

кути між діагоналлю паралелограма і 
протилежними сторонами 

внутрішні різносторонні кути при 
паралельних прямих і січній 

кути між діагоналями паралелограма вертикальні кути 

 

 
Мал. 1 

 
Засобами комп�ютерної графіки мож-

на підвищити ефективність чуттєвого 
сприймання, полегшити формувати в уч-
нів уміння включати об�єкт, що осмислю-
ється у нові зв�язки і відношення. Зокре-
ма, при введенні поняття паралелограма 
можна демонструвати учням динамічні 
зображення, створені на основі мал. 1. 
КГ за допомогою кольору, ліній різної 

форми, типу, товщини і динамічних 
зображень дає можливість підкреслювати 
істотні ознаки поняття, образно представ-
ляти на великій кількості різних предме-
тів одні і ті ж істотні ознаки, що відно-
сяться до поняття, звернути увагу школя-
рів на який-небудь елемент фігури, що 
вивчається, сприяє відтворенню образів, 
які раніше створилися. Вчитель при 
цьому організовує активну розумову 
діяльність учнів, спрямовує їх сприй-
мання, ставить навчальну проблему. 
Одна із найважливіших умов засвоєн-

ня поняття � чітка диференціація його 

істотних і неістотних ознак у свідомості 
учнів. Забезпечити диференціацію ознак 
можна варіюючи неістотні ознаки у мате-
ріалі, що демонструється, при інваріант-
ності суттєвих ознак.  
Наочність є показником простоти і 

зрозумілості для даної людини того пси-
хічного образу, який вона створює у 
результаті процесу сприймання, пам�яті, 
мислення і уяви [4]. У даному випадку КГ 
сприяє формуванню в учнів образів, які 
стають для них зрозумілими, простими і, 
таким чином, полегшує перехід від чуттє-
вого до логічного, є опорою пізнання. 
Розглянемо фрагмент уроку, де засо-

бом комп�ютерної графіки забезпечується 
варіація несуттєвих ознак об�єкта на 
прикладі вивчення теми �Кути, вписані в 
коло� з використанням ППЗ GRAN-2D. 
Для засвоєння поняття вписаного в 

коло кута учням важливо усвідомити, що 
істотною ознакою для даного геометрич-
ного об�єкта є те, що вершина кута 
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належить колу, а сторони перетинають 
коло, неістотною � положення вершини 
на колі. 
На екрані створюються за допомогою 

ППЗ GRAN-2D об�єкти: коло, вписаний у 
коло кут (ламана, три вершини якої нале-
жать колу), потім змінюється розташу-
вання вершини кута на колі, тобто варію-
ється неістотна ознака об�єкта. Таким чи-
ном учням демонструють множину впи-
саних кутів. 
Однією з переваг ППЗ GRAN-2D, по-

рівняно з іншими, є можливість обчислю-
вати (в динаміці) відстані між точками та 
величини кутів. Після вибору вписаного 
кута, який потрібно вимірювати, його 
величина буде обчислюватись автоматич-

но кожного разу при переміщенні об�єкта 
(мал. 2, 3). Відповідно учні можуть поба-
чити, що вписані кути, які спираються на 
одну і ту ж дугу (або рівні дуги) рівні між 
собою, величина вписаного кута дорів-
нює половині відповідного йому цент-
рального кута, величина вписаного кута, 
який спирається на діаметр, дорівнює 90º. 
У класах з поглибленим вивченням мате-
матики дані факти можна спочатку довес-
ти, а потім проілюструвати зображеннями. 
Динамічні зображення мають стати 

доказом, підтвердженням істинності гіпо-
тез, раніше доведених фактів і положень, 
що забезпечуватиме конкретизацію і 
наочність суджень. 

 
 

 
Мал. 2 

 

 
Мал. 3 



 
 
 

© Siman S.  
 

 

153

Ідея можливості обчислення величини 
кута у динаміці закладена у ППЗ розроб-
никами і реалізується на запит користува-
ча у інтерактивному режимі. Це відрізняє 
КГ від інших засобів наочності. Під ком-
п�ютерною графікою розуміють сукуп-
ність засобів, методів і технологій взаємо-
дії оператора з комп�ютером на рівні 
зорових образів чи графічних зображень 
під час розв�язування різноманітних за-
дач [1]. У даному випадку зображення, 
створені за допомогою комп�ютерної гра-
фіки, можуть бути джерелом отримання 
нових знань, засобом ілюстрації або засо-
бом засвоєння абстрактних знань.  
ППЗ самі по собі не є засобами наоч-

ності, тому що відображаються у свідо-
мості учнів у формі чуттєвого образу 
лише на етапі візуалізації інформації за 
допомогою комп�ютерної графіки. 
Відомо багато класифікацій засобів 

наочності, в основу яких покладені різні 
ознаки. 
За допомогою комп�ютерної графіки 

можна створити всі відомі графічні зобра-
ження, знакові моделі (символічні засоби 
наочності), динамічні зображення, що 
заміняють аудіовізуальні засоби навчан-
ня. Тому її можна віднести до групи засо-
бів наочності � зображення і відобра-
ження предметів, явищ світу відповідно 
класифікації С.Г.Шаповаленка. 
Отже, на уроках геометрії КГ, не явля-

ючись предметом засвоєння, виступає засо-
бом унаочнення, засвоєння абстрактних 
знань, оскільки дає можливість розкрити 

сутність об�єктів і явищ, що вивчаються, 
відображати дійсність у формі чуттєвого 
образу, сприяє розширенню чуттєвого дос-
віду, формуванню просторових уявлень. 
Необхідною є розробка науково-

обґрунтованої методики використання на 
уроках геометрії комп�ютерної графіки як 
засобу унаочнення з урахуванням вимог 
до рівня математичної підготовки учнів, 
їх вікових особливостей, пізнавальних 
можливостей та інтересів, визначення 
функцій комп�ютерної графіки як засобу 
наочності.  
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Резюме. Симан С.М. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК СПОСОБ НАГЛЯДНОСТИ НА 

УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ. В статье рассматривается вопрос использования на уроках геометрии 
компьютерной графики как средства наглядности. Динамические изображения, созданные с 
помощью компьютерной графики, обеспечивают вариацию несущественных признаков объекта, 
могут быть источником получения новых знаний, средством иллюстрации или средством усвоения 
абстрактных знаний. 

Summary. Siman S. COMPUTER GRAPHIC AS VISUAL MEANS AT GEOMETRY 
LESSONS. In the article the problem of using computer graphic as visual means at Geometry lessons 
is under consideration. The dynamic images created with the help of computer graphic give variation 
of inessential features of the object, can be the source of gaining new knowledge, the means of 
illustration or the way of getting information of abstract character. 
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