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Мова йде про організацію дослідницької діяльність при вивченні планіметрії як 
потужного джерела розвитку самобутності і самоцінності учнів із застосуванням 
ППЗ Gran 2D, розкриваються переваги особистісно орієнтованого навчання над 
традиційним навчанням. 

 
 
Нові вимоги до шкільної практики 

переносять акцент в діяльності вчителя з 
передачі готових знань на організацію і 
управління пізнавальною діяльністю учня 
в її багатопланових проявах. Так у Кон-
цепції 12-річної загальної середньої освіти 
підкреслюється, що у сучасному світі 
зростає роль умінь самостійно добувати і 
переробляти інформацію, одержану з різ-
них джерел, застосовувати її для індиві-
дуального розвитку і самовдосконалення 
людини. Це зумовлює зменшення питомої 
ваги готової інформації на користь засвоєн-
ня учнями способів пізнання, набуття осо-
бистого досвіду творчої діяльності [5; 19]. 
Крім того, відповідно до Національної 

доктрини розвитку освіти [6], одним з 
основних напрямків оновлення змісту 
шкільної освіти є особистісна орієнтація 
освіти, основною метою якої є розвиток 
всіх форм самостійності учнів, що 
включають в себе прагнення до самоосві-
ти, самовиховання, самореалізації. Тому 
актуальним стає використання у навчаль-
ному процесі особистісно орієнтованих 
технологій навчання до яких, на нашу 
думку, можна віднести і навчально-дослід-
ницьку діяльність учнів із застосуванням 
новітніх інформаційно-комунікативних 
технологій. 
Впровадження таких технологій у нав-

чальний процес, з одного боку, дозволяє 

�підвести� учнів до самостійного �від-
криття� нових для них знань, активізації 
самостійної навчально-пізнавальної діяль-
ності, з іншого � є потужним джерелом і 
засобом розвитку особистості дитини, її 
самобутності і самоцінності. Слід під-
креслити, що застосування педагогічних 
програмних засобів, наприклад, Gran 2D, у 
поєднанні з навчальними дослідженнями 
учнів особливо доцільні на уроках геомет-
рії основної школи. 
Теоретичні основи особистісно орієн-

тованого навчання розробляли О.В.Бонда-
ревська, Т.І.Бондаренко, В.О.Гусєв, В.В.Ор-
лов О.М.Пєхота, І.С.Подмазін, Н.С.Подхо-
дова, В.В.Сериков, Г.К.Селевко, З.І.Слєп-
кань, А.В.Хуторський, І.С.Якиманська та 
інші.  
Застосуванням новітніх інформаційно-

комунікативних технологій у навчальному 
процесі займалися М.І.Жалдак, Ю.В.Го-
рошко, В.А.Далінгер, Н.В.Морзе, А.В.Пень-
ков, С.А.Раков, Ю.С.Рамський, Г.Ю.Цибко 
та інші.  
Різні аспекти впровадження дослід-

ницького методу у шкільну практику 
розробляли О.І.Баранова, Г.В.Денисова, 
М.Д.Касьяненко, І.Я.Лернер, С.А.Раков, 
П.І.Совертков та інші. 
Проте методиці особистісно орієнтова-

ного навчання геометрії в основній школі 
на базі дослідницької діяльності учнів із 
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застосуванням новітніх інформаційно-
комунікативних технологій (ІКТ) приділя-
лася недостатня увага. 
Отже, у даній статті розглядається 

проблема особистісно орієнтованого 
навчання геометрії в основні школі на базі 
дослідницької діяльності учнів із 
застосуванням педагогічного програмного 
засобу Gran 2D. 
Застосування навчальних досліджень у 

поєднанні з педагогічними програмними 
засобами (ППЗ), на нашу думку, можна 
розглядати як один із способів �підведен-
ня� учнів до самостійного �відкриття� но-
вих знань при вивченні геометрії в основ-
ній школі. Такий підхід потребує від вчи-
теля створення у процесі навчання геомет-
рії спеціальних навчально-пізнавальних 
педагогічних ситуацій, які надають мож-
ливість школярам самостійно виявити оче-
видні об�єктивні закономірності, геомет-
ричні факти, ідеї доведення тощо.  
На нашу думку, поєднання навчальних 

досліджень із застосуванням ІКТ на уро-
ках геометрії основної школи має цілу 
низку переваг перед традиційним навчан-
ням. Педагогічний експеримент показав, 
що під час здійснення такої діяльності 
виникає та свобода у діях учнів і вчителя, 
якої часто не вистачає на уроках геометрії, 
причому ступінь цієї свободи вчитель 
може варіювати за своїм вибором. 
Насамперед, при такому підході до нав-

чання, комп�ютерні технології, на які біль-
шість підлітків звикла дивитися, як на засіб 
спілкування, джерело невичерпної інформа-
ції, іграшковий засіб таке інше, постають в 
новому, незвичному для учнів основної 
школи ракурсі � вони, виявляються, можуть 
бути потужним інструментом вивчення, 
засвоєння, розуміння, унаочнення (і цей 
перелік можна продовжувати) шкільної гео-
метрії, що є додатковим фактором зацікав-
лення підлітків у вивченні предмету. Це 
спонукає в учнів потребу в учінні: дітям 
подобається навчатися. 
Привабливість таких занять, емоції 

очікування результату, який дитина отри-
мала самостійно і який заздалегідь не був 
їй відомий, не тільки активізує її актив-
ність, але й спрямовує поведінку, що є 

інтенсивним стимулом вивчення шкіль-
ного курсу геометрії. �Привабливість 
об�єктів або подій, які сприймаються 
дитиною � це те що �запускає� дію і одно-
часно надає їй спрямованості. Привабли-
вість виконує як функцію енергетизації дії, 
так і функцію управління, при цьому, вона 
мотивує діяльність, не зважаючи на 
проміжки у часі і просторі� [10; 223]. 
Головне, на нашу думку, полягає в 

тому, що перебуваючи у психологічно 
комфортних умовах, в учнів є реальна 
можливість відчувати себе джерелом 
активності, бути співавтором процесу 
навчання, партнером вчителя, тобто відчу-
вати себе суб�єктом навчання, що є дуже 
важливим фактором для особистісно 
орієнтованої методики навчання, геомет-
рії зокрема. Причому, все це відбувається 
на цілком доступному, зрозумілому учню, 
програмному матеріалі, що теж є додатко-
вим стимулом вивчення предмету. Крім 
того, виконуючи подібні дослідження, 
учні набувають як геометричні, так і 
загально навчальні уміння і навички.  
Х.Хекхаузен у [10] підкреслює, що для 

того, щоб дитина відчувала себе джере-
лом активності, необхідно так організо-
вувати навчальний процес, щоб вона мала 
можливість сама приймати рішення, брати 
на себе відповідальність за власні дії і 
наслідки, ставити обов�язкові цілі, вірити в 
ефективність власних дій, що в свою чер-
гу, підвищує появу позитивних емоцій та 
реалістичність рівня домагань, і, загалом, 
покращує досягнення у навчанні [11; 711]. 
Слід відмітити, що навчально-дослід-

ницька діяльність із застосуванням ІКТ, на 
нашу думку, має переваги перед традицій-
ним навчанням геометрії в основній школі 
і в сфері формування мотивації підлітка. 
Між мотивацією і властивостями осо-
бистості, підкреслює Є.П.Ільїн [3], має 
місце двосторонній зв�язок: властивості 
особистості впливають на особливості мо-
тивації, а особливості мотивації, закріпив-
шись, стають властивостями особистості 
[3; 141], тому для того, щоб методика 
навчання геометрії в основній школі була 
особистісно орієнтованою, необхідно у 
навчальному процесі приділяти особливу 
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увагу формуванню мотиваційної сфери 
підлітка. 
Загалом, більшість психологів, що 

досліджували підлітковий вік, зазначають, 
що у цьому віці відбувається значна 
перебудова мотиваційної сфери. З одного 
боку, цей період характеризується знижен-
ням мотивації учіння, з іншого � є сензи-
тивним для формування нових, зрілих 
форм навчальної мотивації, більш високої 
форми навчальної діяльності і нового 
відношення до учіння. Тому мотивація 
учіння є проблемою, яка гостро стоїть як і 
перед підлітками, так і перед вчителями, і 
батьками. Відсутність необхідної мотива-
ції учіння часто призводить до стійкої 
неуспішності, яка сприяє появі відхилень у 
поведінці школяра. Отже, вона повинна 
мати місце на кожному уроці і включати 
демонстрацію необхідності вивчення 
нового матеріалу, значущості його у 
різних сферах оточуючого дитину життя.  
При висвітленні проблеми мотивації 

навчальної діяльності, на нашу думку, не 
можна не зупинитися і на проблемах 
формування внутрішньої мотивації, для 
характеристики якої Х.Хекхаузен вико-
ристовує два види переживань: відчуття 
власних можливостей і самостверд-
ження. Чим більше виражені ці два пере-
живання у свідомості діючого суб�єкта, 
тим сильніше він внутрішнє мотивований 
[11; 722]. Херцберг (Herzberg, 1968) назвав 
внутрішню мотивацію фактором росту, 
який дає людині відчуття успіху і визнан-
ня її досягнень. Якщо робота приносить 
людині задоволення, то вона щаслива. 
Працюючи над поставленими перед нею 
задачами, людина росте як особистість і 
відчуває почуття задоволення. У неї вини-
кає внутрішня мотивація трудитися [4; 
239]. Тому психологи приділяють велику 
увагу саме внутрішній мотивації, у тому 
числі і факторам росту. Ці фактори ми 
також вважаємо важливими у нашому 
дослідженні.  
З.І.Слєпкань підкреслює, що парадиг-

ма особистісно орієнтованої освіти 
зобов�язує вчителя математики включати 
в зміст освіти крім предметного змісту, що 
задається освітніми стандартами ще й 

емоційно-ціннісні, особистісні компонен-
ти [10; 217]. Інтелектуальні ж переживан-
ня учня багато в чому зумовлені діями 
вчителя і методами які він застосовує. 
Практика показує, що можливість викона-
ти самостійне дослідження геометричного 
матеріалу із застосуванням ІКТ, впливає 
на виникнення в учня позитивних емоцій: 
гордості за виконану складну роботу, 
почуття власної компетентності при досяг-
ненні успіху, радість у смислі задоволення 
собою, або у смислі задоволення успішно 
виконаною роботою, що в свою чергу, 
підвищує самооцінку, самоефективність 
підлітка. Причому, всі ці емоції пережива-
ються у присутності однолітків, у чому і 
проявляється моральний характер норми: 
зробити все залежне від дитини, щоб 
отримати саме такі позитивні емоції.  
Розглянемо, як зазначені положення 

втілюються на уроках геометрії основної 
школи на прикладі вивчення теми �Серед-
ня лінія трикутника� (VIII клас). На 
рівні обов�язкових результатів навчання з 
даної теми учні повинні знати: формулю-
вання означення середньої лінії, теореми 
про її властивості, основні етапи доведен-
ня і найпростіші застосування поняття. 
Традиційне вивчення цього поняття 

будується за такою схемою: означення � 
теорема, що відображають властивості 
середньої лінії трикутника � задачі на 
застосування теорії. При такому вивченні 
вчитель повідомляє готові знання, а нав-
чальна діяльність учнів, в основному, 
зводиться до заучування готових форму-
лювань і доведень, тобто до репродук-
тивної діяльності, що не сприяє розвитку 
творчої діяльності, самостійності, само-
бутності особистості дитини, та й загалом 
слабко інтерес до вивчення предмету 
геометрії.  
Особистісно орієнтований підхід до 

навчання математичній діяльності з 
геометрії основної школи, передбачає 
застосування іншої схеми вивчення. Такої, 
що учень самостійно відкриває факти і 
певні закономірності, описує їх матема-
тичною мовою, доводить їх, тобто стає 
учасником побудови �маленької теорії�, 
використовуючи при цьому, у тому числі, 
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і сучасні інформаційно-комунікативні 
технології.  
Покажемо, яким чином учень може 

стати учасником побудови такої �малень-
кої теорії�, використовуючи педагогічний 
програмний засіб (ППЗ) Gran 2D у формі 
евристичної бесіди. Емпіричний матеріал, 
що підлягає вивченню у даному випадку � 
це, середня лінія трикутника, її властивос-
ті, застосування цих властивостей до роз-
в�язування задач, зв�язок цих властивостей 
з раніш вивченим геометричним мате-
ріалом.  
Розглянемо навчально-пізнавальну пе-

дагогічну ситуацію, яка описується так: 
1) Побудуємо ABC∆ . 2) Побудуємо точку 
D  � середину сторони AB  та точку E  � 
середину сторони BC . 3) З�єднаємо точки 
D  та E . Отриманий відрізок DE  � 
середня лінія ABC∆  (рис. 1, а).  
Учні працюють у середовищі ППЗ 

Gran 2D самостійно, обговорюючи (за 
потребою), алгоритм побудови. При цьому 
вчитель не пропонує на дошці певного 
конкретного рисунку. Тому кожен учень 
зображає трикутник так, як це є більш 
зрозумілим і зручним власне для кожного. 
Для самоконтролю, учні звіряють список 
побудов з еталонним, який надає вчитель, 
наприклад як на рис. 1, б.  

Так як кожний учень виконував свій 
власний рисунок, який не був заздалегідь 
нав�язаний вчителем, то у різних учнів 
вийшли різні зображення трикутників. 
Обговорюючи це питання, учні разом із 
вчителем приходять до висновку, що якщо 
провести побудови за даною схемою, то 
отримаємо середню лінію для будь-якого 
трикутника. 
Наступник кроком вчитель пропонує 

учням з�ясувати зміст поняття �середня 
лінія трикутника�, тобто виявити влас-
тивості цієї лінії. Учні беруть участь в 
обговоренні, що якщо точки D  і E  � 
середини відповідно відрізків AB  та BC  

ABC∆ , то: 1) ABD ∈  та CBE ∈ ; 
2) DBAD =  та EBCE = , що підтверджу-
ється додатковим вимірюванням за допо-
могою ППЗ Gran 2D (рис. 1, в). 
З.І.Слєпкань зазначає, що �учні повин-

ні навчатися бачити на рисунку суттєві 
спільні співвідношення і несуттєві оди-
ничні, відділяти їх одне від одного (аб-
страгування)� [10; 113], тому вчитель про-
понує учням виявити суттєві характерис-
тики цього поняття: 1) це відрізок; 2) кінці 
відрізка належать різним сторонам 
трикутника; 3) кінці відрізка ділять навпіл 
відповідну сторону. 

 

 
 а) 

 
 б) 

 
 в) 

Рис. 1 
 
Обговорюючи всім класом, яким 

чином можна упевнитися, що виділені 
характеристики середньої лінії є суттєви-
ми, учні приходять до висновку, що необ-
хідно спробувати варіювати на рисунку, 
використовуючи динамічні властивості 
програмного продукту Gran 2D. Учні 
самостійно досліджують це питання, вису-
ваючи різні пропозиції. 
Так, наприклад, якщо вибрати довільні 

точки F  та G , що належать різним сторо-
нам трикутника, але які не є серединами 
цих сторін (рис. 2, а), то відрізок FG  не є 
середньою лінією, бо не виконується третя 
із зазначених умов. Якщо відрізок HI  по-
будувати таким чином, щоб він проходив 
через середини сторін ABC∆ , але його 
кінці не належать цим сторонам, то відрі-
зок HI  не є середньою лінією трикутника 
(не виконується друга умова). Так само, і 
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пряма HI  (рис. 2, б) � не є середньою 
лінією, бо не виконується перша і друга 
властивість. Аналогічно, якщо точки F  і 
E  є серединами відповідних сторін AB  та 
BC , але FE  не є відрізком (рис. 2, в), то 
FE  не є середньою лінією ABC∆ . Якщо 
обидві точки належать одній стороні три-
кутника, то отриманий відрізок, наприклад 
ED , як на рис. 2, г, теж не є середньою 
лінією ABC∆ . При цьому вчитель відпра-

цьовує в учнів уміння підводити під 
поняття, тобто, для того, щоб відрізок був 
середньою лінією, необхідно виконання 
цілої сукупності вимог 1)-3), а не тільки 
окремої суттєвої характеристики. Ва-
ріювання рисунків, зазначає З.І.Слєпкань, 
допомагає учням виходити за межі зобра-
жень фігури, абстрагуватися від її 
часткових особливостей [10; 114]. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2 
 
Для формування розуміння поняття 

�середньої лінія�, вчитель пропонує учням 
варіювати властивості, які б могли бути 
несуттєвими. Учні знову самостійно 
можуть з�ясувати за допомогою ППЗ Gran 
2D, що такими несуттєвими 
властивостями можуть бути: вид 

трикутника (прямокутний, гострокутний, 
тупокутний), наприклад, як на рис. 3, а; 
або розміщення трикутника (рис. 3, б), або 
буквене позначення трикутника як на рис. 
3, в за умови, звичайно, що зберігаються 
умови 1)-3). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3 
 

Крім того, варіювання суттєвими і 
несуттєвими властивостями, як зазнача-
ють багато методистів (наприклад, М.І.Бур-
да, В.А.Далінгер, В.О.Гусєв, Г.І.Саранцев, 
З.І.Слєпкань, А.А.Столяр та інші) сприяє 
тому, що учень не буде у подальшому 
пов�язувати вивчене поняття з фігурою 
певного виду, його розміщенням, з букве-
ним позначенням, і надалі буде краще 
розпізнавати дане поняття в інших конфі-
гураціях фігур, відділяти суттєві ознаки 
від несуттєвих. Це дає підґрунтя для міц-
ного засвоєння матеріалу теми і дозволяє 
виключати можливість формування по-
милкових асоціацій і зв�язків. 

Як підсумок проведеного дослідження 
учні самостійно можуть сформулювати 
означення середньої лінії трикутника. 
Серед різних означень вчитель разом з 
учнями вибирає найбільш лаконічне, а 
саме: Середньою лінією трикутника 
називається відрізок, який сполучає 
середини двох його сторін. 
Виникає природне запитання: Скільки 

середніх ліній можна провести в довіль-
ному трикутнику? Логічно припустити, 
що якщо в довільному трикутнику три 
сторони, і якщо кожну з них поділити 
навпіл та сполучити попарно отримані 
точки, то отримаємо три різні середні 
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лінії трикутника. Учні знов самостійно 
досліджують це питання за допомогою 
ППЗ Gran 2D (рис. 4, а). 
Щоб полегшити учням формулювання 

гіпотези (теореми) щодо властивостей 
середньої лінії трикутника, вчитель може 
запропонувати подумати над такою 
проблемою: Які властивості може мати 
середня лінія трикутника? Учні можуть 
припустити, що середня лінія трикутника, 
наприклад DF  паралельна стороні BC  
трикутника ABC , і це припущення переві-
ряється за допомогою ППЗ Gran 2D. Для 
цього, наприклад, через точку D  можна 
провести пряму BCDF || . Аналогічно 
будується і прямі ABFE ||  та ACDE ||  які 

проходять відповідно через точки F  і E  
(рис. 4, б). Правильність побудов учні знов 
контролюють самостійно, звіряючись з ета-
лонним списком (рис. 4, в). 
Виконавши побудови як, показано, 

наприклад, на рис. 4, б, школярі можуть 
самостійно наочно переконатися, що відрі-
зок DF  належить побудованій прямій, 
паралельній стороні BC , відрізки FE  і 
DE  також лежать на відповідних прямих, 
паралельних відповідним сторонам трикут-
ника. Виходячи з цього учні самі можуть 
висунути гіпотезу: будь-яка середня лінія 
трикутника, що сполучає середини двох 
сторін, паралельна третій стороні 
(гіпотеза 1). 

 

 
а) 

 
б)  

в) 
Рис. 4 

Природно виникає питання: Чи немає 
зв�язку між довжиною середньої лінії 
трикутника, наприклад, DE  і довжиною 
відповідної сторони AC  ABC∆ ? Для 
з�ясування цього питання, учні за допомо-
гою ППЗ Gran 2D вимірюють довжини 
середніх ліній і сторін трикутника (рис. 5, 
а) і порівнюють їх, використовуючи вікно 
�Динамічні вирази� (рис. 5, б), та роблять 
висновок, що довжина середньої лінії 
трикутника у два рази менше, ніж дов-
жина сторони, до якої вона паралельна 
(гіпотеза 2). 
Остаточно учні можуть сформулювати 

гіпотезу щодо властивостей середньої лінії 
трикутника, об�єднавши гіпотези 1 і 2, 
причому, некоректні формулювання вип-
равляються і уточнюються самими учня-
ми. (Скажімо, �Середня лінія трикутни-
ка, яка сполучає середини двох сторін, 
паралельна третій стороні і дорівнює її 
половині�) Отже, учні самостійно сформу-
лювали теорему 6.7 з шкільного підручни-
ка [7; 87]. 
Таке вивчення понять, властивостей 

геометричних об�єктів потребує аналізу 

проблемної ситуації, відшукання необхід-
ної нової інформації. Діяльність учнів при 
цьому виходить за межі репродуктивного 
мислення, вона набуває продуктивного 
характеру. 
Крім того, такий підхід до вивчення 

геометричного матеріалу корисний ще й 
тим, що в учнів формується свідоме став-
лення до появи теорем. Оскільки, вони 
самостійно досліджують певні об�єктивно 
існуючі, у даному випадку, геометричні 
залежності, самостійно формулюють гіпо-
тези, то, по-перше, вони краще запам�ято-
вують такий матеріал, по-друге, краще 
його усвідомлюють і розуміють. Це відбу-
вається завдяки тому, що учні не меха-
нічно заучують певне готове твердження, 
а беруть безпосередню участь в його 
побудові. Практика показує, що навіть 
слабко встигаючі учні краще запам�ятову-
ють і розуміють навчальний матеріал, бо 
якщо учні самі зуміють сформулювати 
теорему, то зрозуміло, що механічного 
заучування не буде. Отже, на нашу думку, 
це є один з шляхів усунення формалізму у 
знаннях школярів. 
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Для того, щоб полегшити доведення 
теореми, скористаємося евристичним 
приписом (термін О.І.Скафи [9]), а саме, 
переформулюємо теорему у вигляді 
умовного речення: �Якщо.., то��. На 
думку багатьох методистів (М.І.Бурди, 
З.І.Слєпкань, О.І.Скафи, Г.І.Саранцева та 
інших), переформулювати умову теореми 
або задачі справа непроста, тому цьому 
необхідно спеціально навчати. Отже, 
якщо дана середня лінія трикутника, 
(сполучає середини двох сторін), то вона 
1) паралельна третій стороні; 2) дорів-
нює половині цієї сторони. 
На спосіб доведення першої і другої 

частини теореми, учнів може наштовхну-
ти виконане дослідження властивостей 
середньої лінії трикутника, у ході якого 
проводилися додаткові побудови, як пока-
зано на рис. 4, б або 5, а. А саме, будували-

ся допоміжні прямі, паралельні сторонам 
трикутника, в результаті чого, з одного 
боку, отримали теорему Фалеса, з іншого 
� побудували паралелограм. Для доведен-
ня теореми учням достатньо побудувати 
рисунок, наприклад, рис. 5, в, і скористати-
ся: 1) теоремою Фалеса; 2) властивостями 
паралелограма. Після спільного обгово-
рення плану доведення теореми, учні 
самостійно записують його у зошиті, а 
перевірку правильності міркувань можуть 
здійснити, скориставшись готовим дове-
денням у підручнику [7; 87]. Отже, у ство-
реній вчителем навчально-пізнавальній 
педагогічній ситуації, учні із задоволен-
ням досліджують геометричні об�єкти і їх 
властивості, шукають доведення висуну-
тих гіпотез. Запропонований же самим 
вчителем готовий результат, зазвичай не 
викликає ентузіазму в учнів до праці. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5 
Для закріплення вивчених властивос-

тей середньої лінії трикутника, доцільно 
учням запропонувати подумати над такою 
проблемою. Чи буде правильним  наступ-
не твердження: Якщо відрізок, кінці 
якого лежать на сторонах трикутника, 
дорівнює половині третьої сторони, то 
він буде середньою лінією трикутника. 
Дослідження цієї проблеми знов про-

водиться за допомогою ППЗ Gran 2D.  
Учні разом з вчителем з�ясовують, що 

необхідно побудувати: 1) ABC∆ ; 2) виб-
рати довільні точки ABD ∈  та BCE ∈ ; 
3) знайти таке положення цих точок на 
відповідних сторонах ABC∆ , щоб 

ACDE
2
1= . Правильність самостійно 

проведених побудов учні звіряють з ета-
лонним списком (рис. 6, б). Використо-
вуючи динамічні характеристики ППЗ 
Gran 2D, учні можуть побачити, що умові 
задачі відповідають, принаймні, два ви-
падки, коли ACDE ||  і це дійсно буде 
середня лінія трикутника (рис. 6, а) і випа-
док, коли DE  не є паралельний AC  
(рис. 6, г). Отже, DE  вже не є середньою 
лінією трикутника, тому сформульоване 
твердження не є правильним.  

 

 
а) 

 
б) в) 

 
г) 

Рис.6 
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Доцільно у даному випадку учням 
поставити запитання: 1) Чому дане тверд-
ження не є правильним? 2) З�ясувати, яку 
умову треба додати, щоб теорема була 
правильною. Учні ще раз упевнюються, 
що для того, щоб твердження було пра-
вильним, необхідно виконання сукупності 
усіх суттєвих властивостей середньої лінії, 
а саме 1) і 2), а не лише другої. Отже, для 
того, щоб твердження було б вірним, 
необхідно його сформулювати таким чи-
ном: Якщо відрізок, кінці якого лежать 
на сторонах трикутника, паралельний 
третій стороні і дорівнює її половині, 
то він буде середньою лінією трикут-
ника. 
Як підсумок проведеного протягом 

уроку дослідження, корисно поставити 
перед учнями такі питання: Що нового 
вони вивчили на такому уроці? Учні при-
гадують, що за урок вони: 1) познайоми-
лися з поняттям �середньої лінії�, 2) нав-
чилися розрізняти суттєві і несуттєві влас-
тивості цього поняття, 3) вивчили власти-
вості цієї лінії.  
Чому вони навчилися за цей урок? Учні 

відмічають, що за такий урок, використо-
вуючи новітні інформаційно-комунікатив-
ні технології, вони навчилися: досліджува-
ти об�єктивні закономірності геометрич-
них об�єктів, висувати обґрунтовані гіпо-
тези, шукати шляхи їх доведення, доводи-
ти їх. Чи потрібні такі вміння людині у 
повсякденному житті? Так, такі вміння є 
вкрай необхідними сучасній людині. 
Отже, проводячи самостійні побудови 

у середовищі Gran 2D, висуваючи гіпотези 
щодо можливих або з�ясованих геомет-
ричних закономірностей, щодо способу 
доведення цих гіпотез, кінцевого резуль-
тату, даючи оцінку внесеним пропозиціям, 
своїм і чужим, учні поступово непомітно 
для себе втягуються в роботу на уроці, 
починають відчуваючи себе �джерелом 
активності�, отримуючи при цьому задо-
волення від виконання цікавої і складної 
роботи, від отримання очікуваного кінце-
вого результату, який їм не був заздалегідь 
відомий. Є.П.Ільїн підкреслює, що �само-
бутня особистість відноситься до власних 
дій як вільних, самостійних (у смислі 

прийняття рішень)� [3; 184]. Отже, таким 
чином організоване навчання є одним з 
факторів становлення самобутньої осо-
бистості підлітка. 
До переваг особистісно орієнтованого 

навчання на базі дослідницької діяльності 
із застосуванням ІКТ у порівнянні з тради-
ційним, на нашу думку, можна віднести і 
те, що учні не бояться висловлювати 
власну думку, мають право на помилку, 
відчувають себе рівними партнерами 
як вчителя, так і однолітків. Виникає 
інтерес до теми уроку, до вивчення 
самого предмету геометрії, у підлітків 
виховується смак до самостійного добу-
вання знань. Крім того, відчуття влас-
ної причетності до побудови �маленької 
теорії� створює психологічні передумо-
ви успішного засвоєння геометричного 
матеріалу, дозволяє відчувати дитині 
свою ефективність (компетентність), що 
в свою чергу, є підґрунтям самостверд-
ження. 
З огляду на розглянуті у статті питан-

ня, можна зробити такі висновки: 
1. Одним з основних напрямків онов-

лення змісту шкільної освіти є особистісна 
орієнтація освіти, основною метою якої є 
розвиток всіх форм самостійності учнів, 
що включають в себе прагнення до само-
освіти, самовиховання, самореалізації. 
Тому актуальним стає використання у 
навчальному процесі особистісно орієнто-
ваних технологій навчання до яких, на 
нашу думку, можна віднести і навчально-
дослідницьку діяльність учнів із засто-
суванням новітніх інформаційно-кому-
нікативних технологій.  

2. Впровадження дослідницької діяль-
ності з комп�ютерною підтримкою у нав-
чальний процес, з одного боку, дозволяє 
�підвести� учнів до самостійного �відк-
риття� нових для них знань, активізації 
самостійної навчально-пізнавальної діяль-
ності, з іншого � є потужним джерелом і 
засобом розвитку особистості дитини, її 
самобутності і самоцінності. Слід під-
креслити, що застосування педагогічних 
програмних засобів, зокрема, Gran 2D, у 
поєднанні з навчальними дослідженнями 
учнів особливо доцільні на уроках геомет-
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рії основної школи. 
3. На нашу думку, поєднання дослід-

ницької діяльності із застосуванням ІКТ 
на уроках геометрії основної школи істот-
но впливає на розвиток особистості підліт-
ка, а саме: 1) на формування мотивацій-
ної сфери, зокрема, мотивації досягнен-
ня і мотивації учіння; 2) на виникнення 
позитивних емоцій, що в свою чергу, під-
вищує самооцінку і самоефективність 
(компетентність) підлітка і як наслідок 
розвивається самоствердження; 3) на 
розвиток самостійності і відповідаль-
ності. 

4. Використання навчальних дослід-
жень із застосуванням ІКТ на уроках гео-
метрії основної школи, на нашу думку, 
дозволяє розв�язати і суто методичні пи-
тання навчання геометрії основної школи, 
а саме: розвивати інтерес до вивчення 
предмету; формувати геометричні та 
загально навчальні вміння і навички. 

5. Впровадження у навчальний процес 
навчально-дослідницької діяльності з 
комп�ютерною підтримкою є тією осно-
вою, на якій доцільно будувати особис-
тісно орієнтовану методику навчання 
геометрії основної школи, що потребує, 
на нашу думку, подальшого дослідження. 
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Резюме. Яценко С.Є., Грамбовська Л.В. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЛАНИМЕТРИИ КАК МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ 
САМОБЫТНОСТИ И САМОЦЕННОСТИ УЧЕНИКОВ. В данной статье речь идет об 
организации исследовательской деятельность при изучении планиметрии как мощного 
источника развития самобытности и самоценности учеников с применением ППЗ Gran 2D, 
раскрываются преимущества личностно-ориентированного обучения над традиционным 
обучением. 

Summary. Yacenko S., Grambovskaya L. EXPLORATORY ACTIVITY AT STUDY OF 
THE PLANIMETRY AS POWERFUL SOURCE OF THE DEVELOPMENT PUPIL�S SELF-
VALUE. The organization exploratory activity at study of the planimetry as powerful source of the 
development pupil�s self-value with using the computer program Gran 2D are considered, open the 
advantage larval-oriented education on traditional education. 
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