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Розглядається використання педагогічних програмних засобів GRAN1, GRAN-2D, 

DG, створених комп’ютерних програм із системи евристико-дидактичних 
конструкцій й електронного підручника в навчальному процесі на факультативних 
заняттях з математики. 

 
 

Пріоритетним завданням базової мате-
матичної освіти є розвиток мислення учнів 
до рівня, який би допоміг їм стати компе-
тентними фахівцями у відповідній галузі, 
оволодіти вміннями використовувати отри-
мані знання для здобуття вищої освіти, для 
самостійного збагачення, узагальнення й 
систематизації знань, для вирішення проб-
лем у реальному житті. Важливою умовою 
вирішення цього завдання є формування в 
учнів евристичних умінь. 

Посилити розробку та впровадження 
евристичних прийомів навчання математи-
ки, індивідуалізувати процес навчання 
допомагає, за словами В.І.Клочко [1], вико-
ристання інформаційних технологій. 

Можливості використання НІТ при вив-
ченні математики досліджували багато вче-
них, зокрема, Н.В.Кульчицька, О.І.Скафа й ін. 

При дослідженні методичних і дидак-
тичних проблем застосування комп’ютерів 
як засобу навчання в загальноосвітній шко-
лі основні зусилля вчених були зосередже-
ні на розкритті перспектив використання 
інформаційних технологій в навчанні 
(А.П.Єршов, М.І.Жалдак, В.М.Монахов й 
ін.), обґрунтуванні можливостей викорис-
тання комп’ютерів для інтенсифікації 
навчального процесу (Б.С.Гершунський, 
Ю.І.Машбиць, Т.А.Сергеєва й ін.), прове-
денні різносторонньої класифікації прог-
рамно-педагогічних засобів (Ю.І.Машбиць, 
І.В.Роберт, Н.Г.Салміна й ін.), вивченні 
питань формування основ інформаційної 

культури школярів і вчителів математики й 
інформатики (М.І.Жалдак, Е.І.Кузнєцов, 
В.М.Монахов, А.В.Пеньков й ін.). Інтен-
сивно проводились дослідження з питань 
запровадження засобів НІТ у навчальному 
процесі (М.І.Жалдак, Ю.С.Рамський, 
Н.В.Морзе й ін.) та методики їх викорис-
тання в процесі навчання математики 
(З.І.Слєпкань, М.І.Бурда, М.І.Шкіль, 
В.О.Швець, І.Ф.Тесленко й ін.). 

Але слід зауважити, що на сьогодні 
недостатньо досліджене питання щодо 
використання комп’ютеру як засобу 
формування евристичних умінь учнів на 
факультативних заняттях з математики. 
Метою статті є дослідження тих 

комп’ютерних засобів (як професійних, 
так і власно створених), які можуть бути 
використані на факультативних занят-
тях для формування й розвитку еврис-
тичних умінь учнів. 

Програми GRAN1, GRAN-2D виступа-
ють засобами візуалізації задачі та її розв’я-
зання, роблять діалог учня й вчителя більш 
доступним й евристичним. Використання 
цих програм у більшості випадків дає мож-
ливість зробити розв’язування задачі 
легшим завдяки простому розгляданню 
рисунків. За допомогою цих засобів учні 
можуть самостійно висувати гіпотези, 
робити припущення відносно закономір-
ностей, що спостерігаються, мати можли-
вість експериментально перевіряти їх. 

Розглянемо використання програми 
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GRAN1 на факультативі «Початкові відо-
мості про функцію» [2] під час ознайомлен-
ня учнів 9 класу зі способами «розвитку 
задачі» (тема заняття «Застосування спосо-
бів «розвитку задачі» у процесі їх розв’язу-
вання»): перетворення задачі; конструю-
вання задачі, що аналогічна даній, але 
більш складна; узагальнення задачі; кон-
кретизація задачі й конструювання задачі, 
оберненої даній. 

До задачі «Скільки розв’язків має система 
2 2

3

36,

?

x y

y x

 + =


=
» учням пропонуються такі 

завдання: 
1. Переформулюйте задачу геометрич-

ною мовою (тобто змініть текст задачі 
шляхом залучення засобів геометрії). 
Відповідь: «Скільки спільних точок мають 
коло з центром у початку координат і 
радіусом 6 й кубічна парабола 3=y x ?». 

2. Побудуйте геометричну модель цієї 
задачі за допомогою GRAN1. 

Учні виконують відповідну побудову 
(рис. 1). 

 

 

Рис.1 

3. Запропонуйте якомога більше 
задач, аналогічних розв’язуваній. 
Фіксуйте у зошитах усі свої кроки під 
час перетворення задачі. 

Учні отримують такі евристичні 
підказки: змінюйте один або обидва 
об’єкти задачі, варіюйте умови, вводьте 
параметри, досліджуйте при різних 
значеннях параметрів.  

Експериментуючи й змінюючи один 
з об’єктів, учні отримують, наприклад, 
такі задачі. 

4. Скільки розв’язків має система 

рівнянь 
2

2 2

,

4

 − =


+ =

y x à

x y
 в залежності від à ? 

5. Вкажіть всі значення à , при яких 

система рівнянь
2

2 2

,

4

y x à

x y

 − =


+ =
 має один 

розв’язок (рис. 2). 
6. При яких значення параметра à  

коло, що задане рівнянням 2 2 1+ =x y , 
буде вписано в чотирикутник, що 
задано рівнянням + =x y a  (рис. 3). 
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Рис.2 Рис.3 

 
У даному випадку ця програма 

виступає засобом дослідження моделі й 
сприяє формуванню навчально-пізнаваль-
ної евристичної діяльності учнів на факуль-
тативних заняттях. При цьому працюють 
такі евристики: «модифікуй задачу, 
перетворюй з появою нових властивостей», 
«переформулюй задачу», «досліджуй на 
моделі», «виводь наслідки», «експеримен-
туй на моделі». 

О.І.Скафа віділяє [3] найважливіші 
функції програми GRAN1, що пов’язані з 
дослідницькою діяльністю: підтримка 
знаходження циклів «осяяння» шляхом 
діалогу з учнями, прискорення висунення 
гіпотез й їх перевірка з опорою на наочні 
образи (графіки), підготовка умов для 
нового розуміння задачі. Учні в такий 
спосіб усвідомлюють потребу доводити, 
бачать, з якою метою й навіщо їм це 
потрібно робити. У зв’язку з цим в них 
формуються відповідні евристичні вміння: 
спостереження явищ; аналіз фактів, сприй-
няття їх через призму математичних відно-
шень; виділення об'єктів, важливих для по-
шуку розв’язання задачі; облік і співвідно-
шення всіх даних задачі між собою й з 
вимогою задачі, з'ясування їх узгодженості 
й суперечності; висунення різних припу-
щень з обґрунтуванням їх можливості 
(гіпотези); передбачення результатів; фор-
мулювання узагальненого принципу, що 
пояснює суть задачі; з'ясування узагальне-
ного принципу дії; переформулювання ідей 
в різних варіантах; побудова варіантів 

плану дії, розв’язання; переклад узагальне-
них схем дії в конкретні операції; пошук 
асоціацій у зв'язку з об'єктом задачі; відшу-
кання нових функцій одного й того ж 
об'єкту; співвідношення кроків пошуку 
розв’язання між собою й з питанням задачі; 
комбінування одних відомих прийомів і 
способів розв’язання з іншими; формулю-
вання й доведення висновків; прагнення до 
вичерпання всіх можливих висновків 
відповідно до питання задачі; перевірка 
відповідності розв’язання вимогам задачі; 
перевірка правильності виконаних дій; 
перевірка повноти й достатності доказів; 
зіставлення результатів з еталонними, 
нормативними. 

Розглянемо застосування ППЗ GRAN-
2D на занятті «Те ж саме, але інакше» 
евристичного факультативу «Евристики в 
розв’язуванні задач» для учнів 8-9 класів 
під час ознайомлення з евристикою 
«переформулювання задачі». 
Відстань між двома домівками 12 км. 

Чоловік вийшов зі свого дому о 9 год. 25 хв. 
і прибув до іншого о 13 год. 15 хв. 
Наступного дня він відправився в 
зворотний шлях об 11 год. і прийшов 
додому о 14 год. 40 хв. На якій відстані від 
його дому знаходиться пункт, котрий 
чоловік проходив в одну й ту ж годину як 
на прямому, так і на зворотному шляху. 

Звичайний спосіб розв’язання таких 
задач – складання рівняння або системи 
рівнянь – в даному випадку важко застосу-
вати, бо не видно, як скласти рівняння; 
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питання задачі дуже незвичайне. Простіше 
цю задачу розв’язати, замінюючи її графіч-
ною моделлю. Для цього пропонується 
застосувати програмний продукт GRAN-
2D. У системі координат, де на осі абсцис 
відкладаємо в якомусь довільному 

масштабі відстань, а на осі ординат – час в 
годинах і хвилинах, притому за початок на 
осі часу беремо не 0 год., а 9 год. ранку, 
будуємо графіки руху чоловіка туди й 
назад (прямі АВ і CH) (рис. 4). 

 
Рис.4 

Якщо візьмемо який-небудь пункт на 
шляху чоловіка, наприклад, пункт К, то цей 
пункт він проходив на прямому й зворот-
ному шляху в різний час: на прямому 
шляху в U год., на зворотному – в S год. 
Але є один пункт N, який він проходив в 
один і той ж час як на прямому, так і на 
зворотному шляху: цей пункт відповідає 
точці перетину графіків його руху – точці 
М. Це і є пункт, який шукали. 

Узагалі застосування програмних засо-
бів GRAN1, GRAN-2D, DG в умовах поза-
урочного навчання має більше можливос-
тей, ніж на уроках математики. Їх можна 
пропонувати учням з метою підвищення 
пізнавальної самостійності як завдання-
проекти. Можливі такі творчі завдання: 
дослідити якийсь математичний об’єкт, 

запропонований учителем; запропонувати 
власні задачі, які розв’язуватимуться за 
допомогою однієї з перелічених програм 
(вони можуть увійти до збірника задач, 
створених учнями); провести дослід (або 
експеримент); створити власний (нікому 
ще невідомий) математичний об’єкт, при-
думати йому назву; створити математич-
ний рисунок за допомогою цих програмних 
продуктів; придумати дидактичну гру; 
зашифрувати якісь об’єкти; спланувати цілі 
щодо оволодіння цими засобами; розроби-
ти й провести фрагмент заняття математич-
ного гуртка, змагання для молодших 
школярів тощо. 

Перед представленням учителем культур-
но-історичного аналогу учні за допомогою 
цих програмних засобів можуть конструю-
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вати власні освітні продукти. Так, при 
вивченні факультативної теми «Геометрич-
ні особливості заданої конфігурації» (9 
клас, тема «Теореми Чеви та Менелая») 
учнями за допомогою, наприклад, програ-
ми DG може бути «відкрита» теорема 
Чеви. 
Учитель: «Побудуйте в довільному 

трикутнику бісектриси його кутів. Введіть 
додаткові позначення (основи бісектрис 
трикутника). Визначте довжини відрізків, 
на які поділяють сторони трикутника його 
бісектриси. Зафіксуйте на малюнку 
рівнобедрений трикутник (рис. 5)».  

Далі учням пропонується, змінюючи 
вид трикутника (рис. 6), знайти певну 
закономірність з шістьма довжинами 
порахованих відрізків або «відрити власну 
властивість» цієї динамічної побудови. 

Залежно від загального рівня розвитку 
евристичної діяльності учнів вчитель може 
підвести до їх «власного відкриття», запро-
понувавши експериментальне дослідження 
щонайменше з десяти дослідів. При 
виконанні цієї практичної роботи учням 
пропонується заповнити табл. 1 та після 
закінчення експерименту узагальнити, 
міркуючи індуктивно, отримані результати. 

  

Рис.5 Рис.6 

 
Таблиця 1 

№ АD DВ В H HС С F FА Порахувати  
⋅ ⋅AD BH CF  

Порахувати  
⋅ ⋅DB HC FA  ⋅ ⋅ =AD BH CF

DB HC FA
 

1. 2,5 1,8 1,8 2,5 3,0 3,0 13,5 13,5 1 
2. 5,3 3,3 2,2 1,5 1,8 4,2 20,988 20,79 1,00952381 
…          
10. 5,5 8,0 6,0 2,6 2,3 3,7 75,9 76,96 0,986226611 

 
Далі учнівські версії порівнюються між 

собою, доопрацьовуються; порівнюються з 
культурно-історичним аналогом – теоре-
мою Чеви: «Прямі, що проходять через 
вершини трикутника АВС і перетинають 
його сторони АВ, ВС, СА (або їх 
продовження) відповідно в точках D, H, F, 
перетинаються в одній точці тоді й тільки 
тоді, коли виконується рівність 

1⋅ ⋅ =AD BH CF

DB HC FA
». В ході індивідуальної й 

колективної рефлексії здійснюється 
усвідомлення того, що відбулося. 

У плані формування й розвитку еврис-
тичних умінь при вивченні факультативної 
теми «Геометричні особливості заданої 
конфігурації» (9 клас, тема «Динаміка 
геометричних фігур») програмні засоби 
GRAN-2D, DG будуть корисними під час 
знаходження діапазонів значень відносин 
між величинами різних елементів трикут-
ників та чотирикутників [4]. Розглянемо 
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задачу 
«Для всіх рівнобедрених трикутників 

знайти множину значень відношення 
медіани, що проведена до бічної сторони, 
до довжини цієї сторони». 

Після експериментування учнів з 
динамічними об’єктами за допомогою 
програми DG (рис. 7) й обдумування 
розв’язування задачі, на дошці викладають 
такі ідеї (рис.8-9). 

 

 

 

Рис.8 

 

Рис.7 Рис.9 

Для ситуації, що відображена на рис.8, 

маємо: 
1

0, ,
2 2

→ → →b m
a m

b
. Для 

ситуації, що відображена на рис. 9, маємо: 
3 3

2 , ,
2 2 2

→ → + = →b b m
a b m b

b
. У про-

міжних положеннях – між рис. 8 і рис. 9 – 

відношення 
m

b
 зростатиме, бо при 

постійній бічній стороні (b ) довжина 
медіани збільшується зі збільшенням кута 
α  між бічними сторонами рівнобедреного 
трикутника, тому що за теоремою косину-
сів 

2
2 2 2 2 1

cos 1 cos
4 4

α α = + − = + − 
 

b
m b b b , і 

співмножник 
1

1 cos
4

α + − 
 

 зростає при 

00 180α< < . Для іншого розв’язання 
можна одержати залежність медіани від 
сторони трикутника, потім проаналізувати 

відношення 
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Відповідь: 
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. 

Для самостійного ознайомлення зі зміс-

том факультативу ми створили спеціаль-
ний ППЗ TOF (у пер. з англ. to teach oneself 
facultative – самостійно вивчати факульта-
тив). Зокрема, ППЗ «Facultative Equation», 
«Facultative Function» із системи TOF є 
пакетами прикладних програм, виконаних 
в середовищі Microsoft PowerPoint, для 
факультативних тем «Початки теорії рів-
нянь» й «Початкові відомості про 
функцію» за програмою [5]. Ці програмні 
педагогічні засоби входять до структури 
навчальних посібників для факультативів 
евристичного спрямування [6] й [2] відпо-
відно. Їх структуру було розглянуто в [7]. 

Таким чином, ефективність навчання на 
факультативних заняттях, крім усього іншо-
го, залежить і від наявності якісних педаго-
гічних програмних засобів, використання 
яких дозволить оптимізувати факультативні 
заняття, індивідуалізувати їх, ширше вико-
ристовувати гнучкі організаційні форми й 
активні методи навчальної роботи, досягати 
якісно нових освітніх результатів. 

Разом з вищезгаданими програмними 
засобами, організації навчально-пізнаваль-
ної евристичної діяльності учнів сприяє 
застосування навчальних евристичних 
програм із системи евристично-дидактич-
них конструкцій (ЕДК). Це пов'язано з тим, 
що вони поступово наближають учня до 
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пошуку й знаходження відповіді в процесі 
евристичного діалогу, коли акцентується 
увага на теоретичних фактах, деяких 
методах розв’язування задачі, пропонуєть-
ся «розмите наведення» на пошук розв’я-
зання й дається можливість самостійно 
знайти «свій шлях» до відкриття, розв’язан-
ня й перевірки результатів [3]. Їх ефектив-
ність пояснюється тим, що, по-перше, у 
процесі їх побудови використовувались 
різні евристичні прийоми, по-друге, при 
роботі з ними учням необхідно використо-
вувати як загальні, так і спеціальні 
евристичні прийоми. 

Для прикладу розглянемо роботу учнів 
з такими ЕДК. 

Програма «задача-метод» (тема «По-
чатки теорії рівнянь»). Учню пропонується 
шість задач, до кожної наводиться декілька 
прийомів їх розв’язування. Учню необхід-
но обрати правильний і найраціональні-
ший, на його розсуд, прийом розв’язання 
кожної із запропонованих задач (рис. 10). 
Програма передбачає корекцію з акцентом 
на пошук розв’язання задачі. 

 

 
Рис.10 

 
Програма «задача-софізм» (тема «Гео-

метричні особливості заданої конфігура-
ції»). Текст програми являє собою ланцю-
жок дій, що виконуються під час розв’язу-
вання задачі, в якій на певному етапі її 
розв’язання допущено помилку. Мета учня 
– знайти помилку в розв’язанні задачі 
(рис. 11). Після вибору етапу, що містить 
помилку, учень одержує корекцію з обго-
воренням й аналізом допущеної помилки в 
розв’язанні задачі. 

 
Рис.11 

Вивчення матеріалу факультативних 
тем і самостійна робота з використанням 
різних комп'ютерних програм із системи 
ЕДК робить цей процес ефективним, 
допомагає відкриттю закономірностей, їх 
експериментальній перевірці, знаходжен-
ню помилки й побудові контрприкладів, 
наближає знаходження пошуку розв’язання 
задач, тобто закладає евристичні вміння [3]. 

Істотно скоротити витрати часу, підси-
лити мотивацію навчання, сформувати 
сучасну інформаційну культуру – усе це 
можливе завдяки використанню в процесі 
навчання електронних навчальних систем, 
серцевину яких складають електронні 
підручники. Розроблений нами електрон-
ний підручник «Евристики в розв'язуванні 
задач» для факультативного навчання учнів 
8-9 класів є ефективним засобом форму-
вання евристичних умінь. Він має набагато 
більші можливості в реалізації цілей 
евристичного навчання, ніж посібник, 
виданий поліграфічним способом (див. [8]). 

Електронний підручник «Евристики в 
розв'язуванні задач» створено для самостій-
ного оволодіння учнями 8-9 класів еврис-
тичними прийомами. Його використання 
може бути здійснено в чотирьох формах: 
очній, заочній, очно-заочній і дистанційній. 
Щодо останньої форми, то цей засіб може 
бути використано як інтерактивний 
дистанційний курс з вивчення евристич-
ного факультативу «Евристики в розв'язу-
ванні задач» (рис. 12). Для імітації реальних 
занять факультативу до програми введено 
віртуального вчителя (рис. 13). 

 



 
 
 

© Goncharova I.   
 

 

181 

 
Рис.12 

 

 
Рис.13 
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Перш ніж запропонувати учням 
електронний підручник, вчитель має 
мотивувати необхідність роботи з ним. Для 
цього на уроці вчитель пропонує евристич-
ну задачу. Після кількох невдалих спроб її 
розв'язування, учитель може продемон-
струвати один з евристичних прийомів, що 
допомагає відшукати спосіб її розв'язання, 
зацікавивши тим самим учнів. Учитель 
керує самостійною роботою учнів (в рам-
ках факультативного навчання) або надає 
можливість учням самостійно працювати з 
електронним підручником. 

Розроблений електронний підручник 
«Евристики в розв'язуванні задач» містить: 
мотивацію спеціального ознайомлення 
учнів з евристичними прийомами пошуку 
розв'язання математичних задач; деякі 
факти з історії евристики; теоретичний 
матеріал; задачі з розв'язанням, що 
ілюструють застосування відповідних 
евристичних прийомів; завдання для самос-
тійного розв'язування, тестові завдання. З 
огляду на це, як засіб евристичного 
навчання для учнів основної школи, його 
доцільно використовувати на заняттях 
евристичного факультативу. 

Таким чином, комп'ютери з якісним 
програмним забезпеченням можуть бути 
успішно використані на факультативних 
заняттях з математики. Вони, за словами 
О.І.Скафи [3] сприяють активізації нав-
чально-пізнавальної евристичної діяльності 
учнів, дозволяють досягти кращого унаоч-
нення запропонованого матеріалу, а також 
допомагають глибокому засвоєнню нав-
чального матеріалу через самозанурення уч-
нів у діяльність з відшукання різноманітних 
способів і методів розв’язування математич-
них задач, а, отже, й знаходження власного 

продукту діяльності. 
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Резюме. Гончарова И.В. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ НА ФАКУЛЬТАТИВ-
НЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ. Рассматривается использование педагоги-
ческих программных средств GRAN1, GRAN-2D, DG, разработанных компьютерных 
программ из системы эвристико-дидактических конструкций и электронного учебника 
в учебном процессе на факультативных занятиях по математике. 

Summary. Goncharova I. COMPUTER SUPPORT THE MANAGEMENT OF PUPIL’S 
HEURISTICS ACTIVITY ON MATH OPTIONAL COURSES. Using the program complexes 
GRAN1, GRAN-2D, DG, heuristic-didactiс constructions and other in the learning process on math 
optional courses are considered in the article. 
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