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САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ ПРИ ПОГЛИБЛЕНОМУ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ 
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Характеризуються різні підходи до організації диференційованої самостійної 

навчальної діяльності, методичні рекомендації по її реалізації. Обґрунтовується 
перспективність ідеї широкого застосування самостійної навчальної діяльності при 
поглибленому вивченні геометрії. 

 
 

Інформатизація системи освіти ставить 
перед педагогічною наукою ряд проблем, 
пов’язаних з визначенням умов ефектив-
ного використання нових інформаційних 
технологій у навчальному процесі. Проб-
лемі підвищення ефективності навчання 
геометрії за допомогою нових інформацій-
них технологій присвячені дослідження 
М.І.Жалдака, М.І.Бурди, С.А.Ракова, 
В.І.Клочко, Т.Л.Архіпової, О.В.Вітюка, 
М.Б.Ковальчук, О.А.Смалько, Н.В.Морзе, 
Ю.С.Рамського та інших. Використання 
на уроках геометрії комп’ютерної графіки, 
як засобу наочності, взагалі комп’ютерної 
техніки є актуальним питанням. Пріори-
тетними напрямами розвитку освіти є 
формування високого рівня інформаційної 
культури кожного члена суспільства, 
впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-
виховний процес. 

В.Ю.Биков, Ю.О.Жук пропонують 
сучасну класифікацію методів навчання за 
72 критеріями [1]. Зупинимося на окремій 
групі даної класифікації, що максимально 
пов’язана з використанням комп’ютерно 
орієнтованих засобів навчання у процесі 
вивчення геометрії, зокрема на класифіка-
ції предметно-інформаційних ресурсів. У 
сфері освіти існує триєдина задача 
комп’ютеризації: комп’ютер як об’єкт 
вивчення; комп’ютер як засіб підвищення 
ефективності педагогічної діяльності; 

комп’ютер як засіб управління цією 
діяльністю. Поєднання можливостей теле-
комунікаційних і комп’ютерних техноло-
гій, зокрема і мультимедійних, сприяло 
створенню значної кількості комп’ютер-
них програм навчального призначення, у 
яких застосовуються демонстрації, моде-
лювання, тестування, діагностика знань й 
умінь, спрямованих на підвищення компе-
тентностей особистості. Реалізація діяль-
нісного підходу в процесі навчання 
геометрії з використанням комп’ютерно 
орієнтованих засобів навчання передбачає 
низку дидактичних особливостей, а саме: 

− побудова моделей курсу навчання 
геометрії, зокрема моделей помилок, які 
можуть виникати; 

− оформлення мотиваційного етапу, 
тобто активізації самостійної розумової 
діяльності учня; 

− забезпечення пояснень завдань сто-
совно користувачів з різним ступенем 
підготовки [2].  

Ми погоджуємося з науковцями у 
тому, що моделі організації навчального 
процесу (в тому числі процесу самостійно-
го навчання) можуть бути такими: 1) тра-
диційні форми реалізації навчального 
процесу; 2) традиційні форми реалізації 
навчального процесу з використанням 
технічних засобів навчання; 3) викорис-
тання локальної комп’ютерної мережі для 
подання навчальної інформації; 4) вико-
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ристання локальної комп’ютерної мережі 
та ресурсів мережі Інтернет для подання 
навчальної інформації; 5) використання 
ресурсів мережі Інтернет для подання 
навчальної інформації; 6) самостійне 
використання учнем ресурсів мережі 
Інтернет безпосередньо на уроці; 7) вико-
ристання учнем ресурсів мережі Інтернет 
у процесі СНД; 8) використання учнем 
спеціального створеного учителем освітнього 
Інтернет – сайту і ресурсів мережі Інтер-
нет у процесі СНД [3]. 

У перших шести моделях організації 
навчального процесу є класно-урочна 
форма навчання основною. Сьома і восьма 
моделі передбачають комбіновану форму 
навчання, яка поєднує класно-урочну та 
самостійну навчальну діяльність. Разом з 
тим класно-урочна форма навчання у 
різних моделях відрізняється низкою 
особливостей, а саме: 

– для першої і другої моделей 
характерна інформаційна замкненість 
навчального середовища; 

– для першої – шостої моделей 
притаманний безпосередній особистісний 
контакт між усіма учасниками навчально-
виховного процесу, їх участь у всіх подіях, 
що відбуваються в навчальному 
середовищі; 

– для першої, третьої – сьомої моделей 
присутня можливість розподілу навчаль-
но-виховного процесу в реальному часі; 

– у другій – шостій моделі наявна 
можливість презентації якісної різноманіт-
ної навчальної інформації; 

– для другої, четвертої – шостої моде-
лей можлива  індивідуальна робота учнів з 
навчальною інформацією; 

– частина навчальної інформації може 
бути запозичена з ресурсів мережі Інтер-
нет для четвертої – шостої моделей; 

– особливістю восьмої моделі є фор-
мування учнем власного інформаційного 
простору на основі сайту навчального 
спрямування, створеного вчителем; 

– для сьомої і восьмої моделей ха-
рактерні три основних етапи навчального 
процесу: 

•  підготовчий етап – завдання для 
самостійної роботи учня;  

•  самостійний навчальний процес – 
використання учнем ресурсів мережі 
Інтернет відповідно до завдання;  

•  заключний – аналіз результатів 
самостійної навчальної діяльності.  

Перший і третій етапи реалізуються в 
умовах замкненого навчального середови-
ща, другий етап реалізується в умовах 
відкритого навчального середовища. Спе-
цифічними особливостями другого етапу є 
відкрите навчальне середовище, можли-
вість набуття учнем навичок навігації в 
Інтернет-середовищі, можливість форму-
вання учнем власного «інформаційного 
простору», спрямованого на виконання 
навчальних завдань у процесі самостійної 
навчальної діяльності. 

В розглянутих моделях організації 
навчального процесу основна діяльність 
вчителя направлена на організацію та 
управління навчально-виховним процесом 
у реальному часі (у всіх моделях); управ-
ління локальною комп’ютерною мережею 
(друга – шоста модель); управління інфор-
маційними потоками з банку навчальної 
інформації (у третій моделі); управління 
інформаційними потоками з мережі Інтер-
нет (четверта – шоста модель); організацію 
навчання учнів основ навігації в Інтернет-
середовищі (сьома модель); створення, 
оновлення та підтримка в актуальному 
стані власного сайту навчального призна-
чення (у восьмій моделі). Слід відмітити, 
що основними недоліками окремих моде-
лей є: збіднення навчально-виховного 
процесу якісною аудіо- та відеоінформа-
цією (1-ша модель); обмеження інформа-
ційного простору навчально-виховного 
процесу (1-ша та 2-га моделі); слабка 
керованість учителем потоками інформа-
ції з мережі Інтернет (4-6-ті моделі); 
неможливість реалізації за умови відсут-
ності можливості використання мережі 
Інтернет; можливість апаратних, програм-
них і мережевих збоїв (4-8-ма моделі); 
неможливість контролю з боку вчителя за 
інформаційними потоками з Інтернет; 
гетерохронність набуття учнями навичок 



 
 
 

© Bukovska O.  
 

 

111 

самостійної навчальної діяльності в 
інформаційному просторі мережі Інтернет 
(7, 8-ма моделі); складність підготовки 
навчального матеріалу і розміщення його 
в електронному просторі (8-ма модель). 

Відповідно до Національної Доктрини 
розвитку освіти [4], одним із основних 
напрямків оновлення змісту шкільної 
освіти є особистісна орієнтація освіти, 
основною метою якої є розвиток всіх 
форм самостійності учнів. Тому в нашій 
роботі розглядаємо актуальність викорис-
тання новітніх інформаційно-комунікатив-
них технологій в навчальній діяльності 
учнів та реалізацію при цьому самостій-
ного пошуку. Слід підкреслити, що засто-
сування педагогічних програмних засобів 
(ППЗ), наприклад, Gran 2D та Gran 3D, 
DG, «Открытая Математика 2.5. Стерео-
метрия», «Уроки геометрії, 10-11» (вироб-
ник «Кирило і Мефодій»), «Стереометрія, 
10-11» (виробник «Кудіц»), «НК-Слуша-
тель: Математика абитуриенту 2.0», пре-
зентації у поєднанні з навчальними 
дослідженнями учнів особливо доцільні на 
уроках геометрії. Ці ППЗ розвивають 
просторове мислення, що є різновидом 
образного мислення і важливою гранню 
інтелектуального розвитку школяра, 
відіграють значну роль в оволодінні 
знаннями основ наук. За допомогою ППЗ 
можна «підводити» учнів до самостійних 
«відкриттів» нових знань, тобто активізу-
вати їх евристичну діяльність. Практика 
показує, що можливість виконати 
самостійне дослідження геометричного 
матеріалу з застосуванням ІКТ, впливає на 
виникнення в учня позитивних емоцій та 
впевненості, що підвищує самооцінку, 
самоефективність та мотиваційну складо-
ву навчальної діяльності старшокласників. 
Розвиток здібностей до просторової уяви 
тісно пов’язаний з вивченням стереомет-
рії. За висловленням О.Д.Александрова, 
геометрія у своїй сутності є „поєднанням 
живої уяви і строгої логіки, в якому вони 
взаємно організовують і спрямовують 
одна одну”. Основні завдання навчання 
геометрії – розвивати в учнів три якості: 
просторову уяву, практичне розуміння та 

логічне мислення. Як показує практика, 
значна частина старшокласників надзви-
чайно складно сприймає перехід „від 
площини” до „простору”, не вміє читати 
рисунок, плоске креслення не сприймає як 
об’ємне. Учні відчувають труднощі при 
визначенні співвідношень між окремими 
елементами зображення, подумки не 
можуть змінювати їх розташування, 
розділяти фігуру на частини чи, навпаки, 
„склеювати” її з наявних частин. Певною 
мірою це пов’язано з низькою графічною 
культурою багатьох школярів, оскільки 
для задач на побудову відводиться обмаль 
часу. Розвиває просторову уяву і просто-
рове мислення учнів виконання вправ 
таких типів: 

1) пошук зображення серед кількох 
даних для пред’явленого об’єкта; 

2) знаходження об’єкта, що відпові-
дає даному зображенню, з деякого набору 
об’єктів; 

3) завершення зображення відомої 
фігури за її фрагментом; 

4) ідентифікація різних зображень 
одного і того ж просторового об’єкта; 

5) впізнавання фігури за її проекціями; 
6) визначення взаємного розташуван-

ня кількох фігур за їх зображеннями; 
7) оцінювання форми і розмірів фігури;  
8) побудова проекцій заданої фігури; 
9) побудова зображення об’єкта за 

його проекціями; 
10) зображення об’єкта за його словес-

ним описом; 
11) виготовлення моделі за її креслен-

ням, за пред’явленим об’єктом, за описом; 
12) впізнання і зображення об’єкта, 

отриманого (подумки) зміною (за допомо-
гою повороту, симетрії, паралельного 
перенесення) положення заданого об’єкта; 

13) зображення перерізу заданих фігур 
(в тому числі після уявного перенесення); 

14) зображення частин фігури після її 
уявного розтину. 

Як вже було сказано, при вивченні 
стереометрії важливим є питання 
наглядності та моделювання різних 
ситуацій при вивченні теми «Побудова 
перерізів багатогранників», що традиційно 
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починається з вивчення методу слідів. У 
старшій школі протягом всього курсу 
стереометрії розв

’
язуються задачі на 

побудову перерізів многогранників, які є 
важливим доповненням до теоретичного 
матеріалу. Розв’

язання цих задач формує 
просторову уяву учнів та розвиває 
конструктивне і логічне мислення. Багато-
кратне застосування в процесі побудови 
аксіом і теорем сприяє їх неформальному 
засвоєнню. Тому задля підготовки учнів 
до побудови більш складних перерізів в 11 
класі, при вивченні теми «Паралельність 
прямих і площин» в 10 класі з поглибле-
ним вивченням математики (геометрії) 
може бути запропонований проект 
«Побудова перерізів куба», виконаний в  
програмі Power Point, завданням якого 
було систематизувати теоретичні знання 
учнів і підготувати їх до розв’

язування 
задач на побудову перерізів куба. Даний 
проект також ставив за мету залучити 
учнів до використання комп

’
ютерних 

технологій при створенні різних проектів 
навіть не обов’

язково з математики. Після 
цього творча група учнів отримала 
завдання провести дослідницьку роботу і 
відповісти на питання, що таке «золотий 
переріз» і чи пов’

язаний він з перерізом 
куба та представити результати роботи у 
вигляді комп

’
ютерної презентації в 

програмі Power Point. Даний урок можна 
було провести й зі застосуванням ППЗ 

Gran 3D та для кожного учня можна було 
поставити самостійне дослідницьке зав-
дання. В темі “Побудова перерізів багато-
гранників” методи побудови перерізів 
можна розглянути за допомогою наступ-
них програм «Стереометрія, 10-11» (ви-
робник «Кудіц»), «Уроки геометрії, 10-11» 
(виробник «Кирило і Мефодій»), «Откры-
тая Математика 2.5. Стереометрия». 

У процесі навчання доцільно розділи-
ти учнів на три підгрупи відповідно до 
типу оперування просторовими образами. 
Це допоможе підходити до розвитку 
просторової уяви учнів диференційовано, 
враховуючи індивідуальні особливості 
учнів, поступово ускладнюючи завдання, 
доповнюючи навчальний матеріал наоч-
ністю, фіксуючи увагу на практичному 
застосуванні знань. Дії з моделями, 
створеними за допомогою ППЗ, займають 
проміжну ланку між зовнішніми діями з 
геометричними тілами та уявними 
внутрішніми діями (рис.1). 

Доцільне застосування у процесі 
навчання стереометрії ППЗ може сприяти 
розвитку просторової уяви і просторового 
мислення учнів. Дослідження за допомо-
гою ППЗ Gran - 3D можна проводити як з 
базовими об’єктами, так і з самостійно 
сконструйованими. Доцільно запропону-
вати учням підготувати комп’ютерні 
моделі до задач (рис. 2, рис. 3) 

 
 

Рис.1. Розгляд методів побудови перерізів за допомогою курсу 
«Открытая Математика 2.5. Стереометрия» 
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Рис. 2. Задача на побудову переріза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Задача на комбінацію куба та піраміди 
 
На уроках можна будувати моделі 

пірамід, у яких вершина проектується в 
одну з вершин основи чи на одну з сторін; 
піраміди, в основі яких лежать прямокутни-
ки, ромби, трапеції чи інші многокутники, 
розглядати різні комбінації фігур, розв’язу-
вати задачі на обчислення геометричних 
величин та багато іншого. Учень за допо-
могою цього ППЗ може здійснювати 

обчислення різних величин, які характе-
ризують многогранник чи тіло обертання, 
побудувати переріз многогранника площи-
ною. За допомогою ППЗ потрібно здійсню-
вати практичну роботу з просторовими 
об’єктами: змінювати їх положення (обер-
тати навколо довільного центра на певний 
кут, паралельно переносити), деформувати, 
розділяти на частини; демонструвати ліній-
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ні кути двогранних кутів, кут між прямою і 
площиною, спільний перпендикуляр мимо-
біжних прямих тощо. Кращому засвоєнню 
матеріалу учнями сприяє наявність у ППЗ 
режиму „Півтонного зображення”, гори-
зонтальних і вертикальних смуг прокрутки, 
що дає можливість розглядати тіла з усіх 
боків, у трьох проекціях – у режимах 
вироджених осей Ох, Оу, Оz. 

Комп'ютерні технології на одному з 
уроків математики в 10 класі по темі 
«Призма. Площа поверхні призми» можна 
було б застосувати у вигляді гри «Робота 
науково – технічного журналу». Урок 
закріплення й повторення знань. У ході 
уроку учні повинні створити проект 
журналу – комп'ютерну презентацію за 
певною темою. Клас розбитий на групи, які 
працюють  за заданими схемами. 

Теоретики підбирають теоретичний й 
історичний матеріал, створюють слайд. 

Практики працюють по картках, вирі-
шують обчислювальні завдання по темі. 

Технічні редактори працюють на 
комп'ютері, вибирають макет, шаблон 
оформлення, набирають текст. 

Наприкінці уроку групи захищають 
створені проекти, обґрунтовуючи при 
цьому вибір тих або інших комп'ютерних 
програм. 

Під час захисту кожен учень у класі 
бере активну участь в оцінюванні резуль-
татів роботи, виставляючи від 0 до 5 балів 
по наступних пунктах: зміст теоретичного 
матеріалу, наявність додаткового матеріа-
лу, поглиблення з обраного питання, 
наявність історичного матеріалу, кількість і 
рівень представлених завдань, естетичність 
оформлення, проведення захисту. 

Результати учнів заносять у свої табли-
ці, підраховують підсумковий бал, і під час 
обговорення дають поради однокласникам. 

Деякі теми, розглянуті на уроках, 
надалі переростають у проекти для гуртко-
вої або дослідницької робіт. 

Розв’язуючи задачі на обчислення 
об’ємів тіл обертання, доцільно застосову-
вати Gran 1. Побудови тіл обертання за 
допомогою ППЗ в ході розв’язування 
задачі сприятимуть неформальному 

засвоєнню знань. З метою підвищення 
ефективності сприйняття та засвоєння 
стереометричного матеріалу, для подолан-
ня труднощів при перекодуванні умовно – 
графічного зображення просторового тіла 
та створення адекватного просторового 
образу, бажано доповнити теоретичний 
матеріал мультимедійними демонстрацій-
ними моделями, створеними засобами ІКТ. 
Варто заохотити спроби учнів самостійно 
підготувати динамічні моделі уроку, адже 
оволодіння знаннями залежить не так від 
пам’яті, як від тієї діяльності, в яку 
включається учень, від системи розумових 
операцій, котрі він здійснює при засвоєнні 
знань.  

При закріпленні нового матеріалу 
програму GRAN-3D використовують для 
перевірки задач після їх розв’язання. Крім 
того, програму «НК-Слушатель: Математи-
ка абитуриенту. 2.0» можна використову-
вати у наступному режимі: кожен учень 
розв’язує самостійно заздалегідь підготов-
лені вчителем задачі з тренажеру, які він 
може розв’язувати як по кроках, так і без 
підказок тренажера. В процесі роботи вчи-
тель консультує учнів. Така форма роботи 
дозволяє якісно здійснити індивідуалізацію 
та диференціацію навчання. На етапі 
узагальнення і систематизації знань можна 
використовувати програму «НК-Слуша-
тель. Математика абитуриенту 2.0». Учневі 
пропонуються задачі, які він розв’язує за 
допомогою тренажеру по кроках, якщо 
потрібна допомога тренажер видає 
підказки. 

Працюючи один на один з такими 
програмами, учень отримує зручні умови 
для відпрацювання вмінь та навичок 
розв’язування задач, повторює знайомі або 
засвоює нові методи та стратегії розв’я-
зання, тобто має змогу виховувати в собі 
оригінальність думки, яка так потрібна для 
розвитку навиків евристичної діяльності. 

До переваг особистісно орієнтованого 
навчання на базі самостійної дослідниць-
кої діяльності з застосуванням ІКТ у 
порівнянні з традиційним, на нашу думку, 
можна віднести те, що старшокласники не 
бояться висловлювати власну думку, 
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мають право на помилку, відчувають себе 
рівними партнерами як вчителя, так і 
однолітків. Виникає інтерес до здобуття 
додаткових знань про предмет розмови та 
об’єкт, що вивчається. Використання 
комп’ютерів є істотним резервом підви-
щення ефективності організації, проведен-
ня й результативності самостійної навчаль-
ної діяльності. Дає можливість посилити 
мотивацію такої діяльності, розв’язати ряд 
проблем, пов’язаних з індивідуалізацією 
навчання; забезпечити своєчасне отриман-
ня зворотного зв’язку; виробити та розви-
нути самостійне творче мислення; розвину-
ти навички самостійного аналізу різних 
навчальних ситуацій. 
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