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Постановка проблеми. Одним із ва-
жливих напрямів реформування системи 
освіти залишається створення умов для 
професійної перекваліфікації та освіти 
упродовж усього життя [9, с. 16]. Важли-
вою дана теза є і для вчителів загальноос-
вітніх шкіл, зокрема математики, які у си-
лу фаху повинні не тільки вміти вчити ін-
ших, але й самі не втрачати вмінь та нави-
чок самоосвіти та самовдосконалення, си-
стематично підвищувати рівень власної 
педмайстерності.  

Актуальність проблеми. На шляху 
вирішення поставленої проблеми особли-
вого значення набуває система післядип-
ломної освіти, яка здійснює підвищення 
фахового рівня вчителів та допомагає їм 
оволодівати новими вміннями та навичка-
ми, відповідно до вимог сьогодення. На 
сучасному етапі розвитку освіти учитель 
повинен володіти інформаційними техно-
логіями на професійному рівні, уміти 
упроваджувати їх у навчальний процес, 
математики зокрема.  

Серед великого розмаїття ППЗ навча-
льного призначення, які доцільно викори-
стовувати у процесі вивчення шкільної 
математики, виділимо ті, що умовно мож-
на віднести до програмних засобів типу 
«динамічна геометрія», а саме: Cabri, 

GRAN 2D, DG, Geogebra та інші.  
Огляд результатів і публікацій з теми 

дослідження. Проблемами застосування 
ППЗ динамічної геометрії у навчальному 
процесі займалися М.І.Жалдак, Ю.В.Го-
рошко [4], С.А.Раков [10], О.П.Зеленяк [5], 
Є.Ф.Вінниченко, А.О.Костюченко [7], 
Т.Г.Крамаренко [8], С.Є.Яценко [2], Л.В.Грам-
бовська [1-3] та інші. Разом із тим, навчання 
вчителів застосовуванню ППЗ зазначеного 
типу у професійній діяльності через систему 
післядипломної освіти потребує ще свого 
вирішення. 

Мета статі. Висвітлення методики 
навчання розв’язуванню задач на побудо-
ву із застосуванням ППЗ динамічної гео-
метрії як одного із напрямів підвищення 
фахової кваліфікації вчителів математики. 

Виклад основного матеріалу. Рівень 
фахової підготовки вчителя математики, 
його педмайстерність можна оцінювати як 
за традиційними критеріями, так і за умін-
нями заохочувати учнів до вивчення 
предмету шляхом організації пошуково-
дослідницької діяльності. Застосування 
ППЗ типу «динамічна геометрія» дозволяє 
вчителю математики відточувати саме такі 
вміння. Для прикладу розглянемо методи-
ку розв’язування планіметричної задачі на 
побудову із застосуванням зазначених 
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ППЗ.  
Зазвичай, розв’язування задач на по-

будову є достатньо складним процесом і 
викликає значні труднощі. Традиційно за-
дачі такого типу розв’язуються у чотири 
етапи: аналіз, побудова, доведення і дослі-
дження. На кожному з етапів об’єктивно 
існують певні утруднення. Так на етапі 
аналізу важливо правильно висунути гіпо-
тезу щодо того, як побудувати шукану фі-
гуру. Крім того, на цьому етапі особливого 
значення набуває вміння аналізувати умо-
ву задачі та виділяти об’єкт або їх сукуп-
ності, що підпадають під умову. На дру-
гому етапі за знайденим алгоритмом від-
бувається побудова шуканої фігури. За-
звичай на цьому етапі закінчується 
розв’язування задачі на побудову. Достат-
ньо часто підхід до розв’язування однієї і 
тієї самої задачі у різних авторів відрізня-
ється тільки відшуканням іншого алгорит-
му побудови. Разом із тим, у різних посіб-
никах, якими може користуватися вчитель, 
досить рідко зустрічаються доведення то-
го, що побудована фігура є шуканою, і 
лише в окремих випадках здійснюється 

дослідження отриманого результату та 
виявлення меж існування розв’язку, якщо 
такий існує.  

Використовуючи у професійній діяль-
ності різноманітні посібники, де висвітлені 
не всі етапи розв’язування задачі на побу-
дову, у вчителя може скластися враження, 
що деякі етапи загалом можна опускати. 
Доводити начебто не потрібно, бо це ви-
пливає з алгоритму побудови, а дослі-
дження не потрібне тому, що начебто іс-
нування розв’язку є очевидним. Але, чи 
дійсно це так? Для прикладу розглянемо 
добре відому задачу на побудову, яка мо-
же мати, наприклад, таку фабулу. 

Задача 1. Дано три прямі l, m, n та 
точка А на прямій l. Побудувати рівно-
сторонній трикутник так, щоб його вер-
шини лежали на трьох заданих прямих, 
причому одна з них знаходилася в заданій 
точці А [6, с. 34-35]. В авторському 
розв’язку задачі наведені лише етапи ана-
лізу і побудови шуканого трикутника, 
причому сам розв’язок ілюструється зо-
браженням (див. рис. 1,а). 

 

  
а) б) 

Рис. 1 
 
Звернемо увагу на те, що серед усіх 

можливих (довільних) прямих l, m, n авто-
ри «вихопили» тільки ті прямі, що попар-
но перетинаються та й у перетині утво-
рюють гострокутний трикутник. З малюн-
ку «очевидним» є те, що задача 1 має один 
розв’язок (рис. 1,а). Аналогічну задачу 
можна знайти у посібнику Т.Г.Крамаренко 
[8], але розв’язок вже представлений на 
прямих, що перетинаються довільним чи-
ном (дивись рис. 1,б, дані прямі – це AB, 
CD, EF). Науковець також наводить лише 

алгоритм побудови шуканого трикутника. 
З рисунку 1,б, який ілюструє авторський 
розв’язок задачі 1, абсолютно «очевид-
ним» є те, що шуканих трикутника вже 
буде два, а отже, маємо два розв’язки. За-
галом, якщо пригадати, що три довільні 
прямі можуть бути ще й паралельними, то 
виникає нова задача, яку разом з оригіна-
льним розв’язком можна знайти, напри-
клад, у посібнику М.І.Жалдака і Ю.В.Го-
рошка [4] або у статі Л.В.Грамбовської [1]. 

Наведені інтерпретації задачі 1 гово-
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рять про те, що дана добре відома задача 
вже на етапі аналізу потребує свого більш 
ретельного дослідження у частині 
з’ясування, приміром, таких питань: Чи 
завжди можна вписати правильний три-
кутник у три довільні прямі, якщо вони 
перетинаються довільним чином, або за-
галом не перетинаються? Можливо, це 
різні задачі, а тому фабула задачі 1 по-
требує свого уточнення? Якщо це різно-
види однієї і тієї самої задачі, то скільки 
розв’язків у кожному конкретному випад-
ку може мати задача 1? Цікавим також є 
запитання: Чи впливає розміщення точки 
А на обраній прямій на існування розв’язку 
задачі 1? Для з’ясування поставлених за-
питань, вчителю доцільно розбити задачу 
1 на дві частини: 1) прямі l, m, n паралель-
ні і 2) принаймні дві з прямих l, m, n непа-

ралельні. Розглянемо випадок, коли прямі 
паралельні. 

Задача 2. Побувати правильний три-
кутник так, щоб всі його вершини лежали 
на трьох заданих паралельних прямих l, m, 
n, причому одна з них знаходилася в зада-
ній точці lA∈ . Динамічну модель до 
задачі вчитель заздалегідь може побудува-
ти у середовищі ППЗ GRAN 2D, напри-
клад, так. 1) Побудувати три паралельні 
прямі l, m, n. 2) «Прикріпити» точки А і В 
до прямих l, m відповідно. 3) Використо-
вуючи інструменти ППЗ, на відрізку АВ як 
на стороні побудувати правильний трику-
тник (рис. 2, а). 3) Використовуючи меню 
ППЗ «властивість точок», вибрати коман-
ду «залишати динамічний слід» для точки 
С трикутника АВС. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 2 
 
Етап аналізу. Для того, щоб розв’я-

зання задачі «з’явилося» прямо на очах уч-
нів, вчителю доцільно поступити так. Ви-
користовуючи курсор, почати змінювати 
положення однієї з «прикріплених» точок, 
наприклад В на прямій m (рис. 2, б). У ре-
зультаті будуть автоматично змінюватися і 
розміри ∆АВС (рис. 2, а-в). Працюючи та-
ким чином з моделлю, вчитель має змогу 
наочно показати учням, що серед «рухо-
мих» ∆АВС знайдеться такий, у якого ве-
ршина С буде лежати на даній прямій n. 
При цьому, рухома точка С «описує» деяку 

пряму k, яка перетинає всі три задані пара-
лельні прямі. 

Етап побудови. У результаті подібної 
роботи, вчитель може наштовхнути учнів 
на висування гіпотези: щоб побудувати 
шуканий трикутник, необхідно: 1) на пря-
мій l вибрати довільно точку А, на прямій m 
вибрати дві довільні точки, K і K1; 2) на від-
різках АK і АK1 як на сторонах побудувати 
два правильних трикутники AKP і AK1P1 

(рис. 3, а); 3) через точки Р і Р1 провести 
пряму РР1, яка перетне пряму n у точці С 
(рис. 3, б); 

  

   
а) б) в) 

Рис. 3 
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4) на відрізку АС, як на стороні, побудувати 
правильний трикутник вершина якого і бу-
де лежати на заданій прямій m (рис. 3, в). 

Перш ніж вчитель перейде до дове-
дення того, що∆АВС – шуканий, доціль-
но звернути увагу учнів на такий факт. 
При розв’язанні задачі 2 запропонованим 
способом «з’явилася» деяка пряма РР1, 
яка перетинає три задані паралельні прямі. 
Можна зробити припущення, що ця пряма 
є важливим ланцюжком у пошуку 
розв’язання як задачі 2, так і задачі 1. То-
му: 1) доведемо, що вершина Р ∆АКР 
описує саме пряму; 2) з’ясуємо, під яким 
кутом пряма РР1 перетинає прямі  l, m, n.  

Доведення. 1) Виберемо прямокутну 
систему координат хОy так: А(0;0), К(а;m), 
Р(х;у). Обчислимо координати векторів: 
АК(а;m), АР(х;у) (рис. 4, а). Знайдемо: 

=⋅ APAK
02 60coscos ⋅=∠⋅⋅ AKKAPAPAK ,  

так як 22 maAK += , то  

2
1

)( 22 ⋅+=⋅ maAPAK . 

Але myaxAPAK +=⋅ . 

Маємо: myaxma +=+ )(
2
1 22  (1). Вира-

зимо з (1) змінну у: 
m

ma

m

ax
y

2

22 ++−= . 

Так як kconst
m

a ==−  та 

bconst
m

ma ==+
2

22

, то отримаємо: 

у=kx+b – що є рівнянням прямої. 

 

  
а) б) 

Рис. 4 
 

Отже, маємо важливий висновок: 
при русі вершини В уздовж прямої m пра-
вильного ∆АВС (у якого вершина А є фік-
сованою), вершина С теж рухається по 
прямій (дивись мал. 3, б). 

2) Розглянемо ∆АКР, АК=АР, 
22 maAK += , 22 yxAP += . Маємо: 

2222 yxma +=+  (2). Складемо сис-

тему рівнянь з (1) і (2) та розв’яжемо її ві-

дносно х, у. 







+=+

+=+

.

,)(
2
1

222

2

2

2

yxma

myaxma
 (3). З 

(1) виразимо, наприклад, змінну х, під-
ставимо її у (2) та розв’яжемо рівняння 

відносно у: 
2

3
2,1

am
y

±= . Тоді система 

(3) має розв’язки: 
2

3
1

ma
x

−= ,  

2
3

1

am
y

+= ; 
2

3
2

ma
x

+= ,  

2
3

2

am
y

−= , де (х1;у1) та (х2;у2) – 

координати точки Р. Тобто, на відрізку АК 
як на стороні можна побудувати два різ-
них трикутники, наприклад, AKI∆  і 

AKP∆  з вершинами у точках І(х1;у1) та 
Р(х2;у2) відповідно (рис. 4, а). 

Внесемо в цю саму систему координат 
∆АК1Р1 так: А(0;0), К1(b;m), Р1(х;у) 
(рис.4, б). За аналогією з попереднім, на 
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відрізку АК1, як на стороні можна побуду-
вати два різних правильних трикутники 
∆АК1Р1 та ∆АК1J , у яких координати ве-
ршин );( 1

1
1
1 yxJ  і );( 1

2
1
21 yxP  такі: 

2
31

1

mb
x

−= , 
2

31
1

bm
y

+=  та 

2
31

2

mb
x

+= , 
2

31
2

bm
y

−= . Пари точок 

Р,Р1 та І,J задають дві різні прямі (рис.4,б). 
Знайдемо рівняння прямої РР1, за форму-

лою: 
2

1
2

2

2
1
2

2

yy

yy

xx

xx

−
−=

−
−

 (4),  

де  Р(х2;у2), );( 1
2

1
21 yxP , 
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2
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ma
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−=
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,
2

3

,
2

3

1
2

1
2
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x

    (5). 

Підставимо формули (5) у рівняння 
(4). Після спрощень рівняння (4) буде мати 

вигляд: mxy 23 +−= , де кутовий коефі-

цієнт 3−=k  0120=⇒ α . Тобто пряма 
РР1 перетинає вісь Ох під кутом 1200. От-
же, пряма РР1 утворює з прямими l, m, n 
кути 1200 і 600. За аналогією, рівняння 

прямої ІJ буде мати вигляд: mxy 23 += , 

де 3=k . Пряма ІJ перетинає прямі l, m, 
n під кутами 600 

і 1200. Зауважимо, що при 
виведенні рівняння прямих ІJ та РР1 мало 
значення те, що вершини К, К1 AKI∆  і 

AKP∆  або JAK1∆  і 1AKP∆  лежали на од-
ній прямій m, при цьому розташування 
(існування) прямих l і n  не мало значення. 
Цей факт доцільно використати при 
розв’язанні задачі 1, коли прямі l, m, n роз-
ташовані довільно.  

Можна також довести, що, якщо у си-
стему хОу, де розташовані правильні 

AKP∆  та 1AKP∆  внести третій правиль-
ний∆АК2Р2 так, що А(0;0), К2(с;m) m∈ , 
Р2(х;у), то вершина Р2 буде належати або 
прямій РР1, або прямій ІJ (рис. 5, а). Отже, 
для сімейства правильних трикутників, у 
яких одна вершина знаходиться у даній 
точці А, друга – «ковзає» по прямій m, тре-
тя – буде «ковзати» або по прямій РР1 або 
по прямій ІJ, які перетинають пряму m під 
кутами 1200 та 600 відповідно (рис. 5, а). 
Серед виділених таким чином правильних 
трикутників знайдуться і такі, у яких одна 
з вершин (що ковзає по прямій РР1 або ІJ) 
буде знаходитися або у точці перетину 
прямої РР1 і n, наприклад точці С, або ІJ і  
n, наприклад, точці С1 (рис. 5, б). 

 

  
а) б) 

Рис. 5 
 

Етап дослідження. У побудованих 
∆АВС і ∆АВ1С1 (рис. 5, б) вершина А є 
спільною і належить прямій l, вершини В і 
В1 належать m, а вершини С і С1 є точкою 
перетину прямих РР1 і ІJ та прямої n від-
повідно. Тому ∆АВС і ∆АВ1С1 є шукани-
ми. Отже, задача має два різних розв’язки. 
Відзначимо також, що вибір точки А на 
прямій m не впливає на розв’язок задачі 2. 

Висновки. Використовуючи у своїй 
професійній діяльності ППЗ динамічної 
геометрії, вчитель, крім суто методичних 
задач, може зробити значні кроки і на 
шляху вирішення таких складних педаго-
гічних проблем, як організація дослідни-
цької діяльності школярів у процесі ви-
вчення математики, геометрії зокрема. 
Коректне застосування вчителем у навча-
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льному процесі інформаційних технологій 
не тільки посилює інтерес учнів до ви-
вчення геометрії, але й підвищує педагогі-
чну майстерність педагога. Щодо розгля-
нутої задачі, то потребують свого дослі-
дження питання: скільки розв’язків має 
задача 1 у випадку, коли принаймні дві з 
даних прямих перетинаються? Також є 
цікавим запитання, чи можна вважати 
побудовану модель до задачі 2 такою, що 
є базовою і для випадку, коли прямі пере-
тинаються довільно?  
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Резюме. Грамбовская Л.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс является одним из направлений повыше-
ния профессиональной квалификации учителей математики. В качестве примера рас-
смотрена методика обучения решению геометрических задач на построение с применени-
ем динамической геометрии GRAN 2D. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, динамическая геометрия, динамическая 
модель, учебное исследование. 

Abstract. Grambovska L. USING ІNFORMATION AND COMMUNICATION 
ТECHNOLOGIES IN THE TEACHING GEOMETRY  AS ONE OF DIR ECTIONS TO 
IMPROVE TEACHING SKILLS OF MATHEMATICS TEACHERS. The use of information 
and communication technologies while teaching geometries is one of directions of professional 
inprovement of mathematics teachers. The example of the method of teaching how to solve 
geometrical construction problems using dynamic geometry GRAN 2D is given in the article.  

Key words: pedagogical skills, dynamic geometry, dynamic model, educational research. 
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