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GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В СЕРЕДНIЙ ШКОЛI
Розглядається питання пiдготовки майбутнiх учителiв математики до застосування
GeoGebra в майбутнiй професiйнiй дiяльностi. Розглянуто приклади можливого застосування GeoGebra пiд час вивчення рiзних тем шкiльного курсу математики.
Ключовi слова: сервiс GeoGebra, середня школа, старша школа, майбутнi вчителi
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Вступ
Використання цифрових технологiй в навчаннi є розповсюдженим явищем сучасного суспiльства. Їх впровадження змiнює характер освiтнього
середовища. Звiдси виникають новi вимоги до освiтнiх систем та методик
викладання, у тому числi викладання математики. На ряду з новими вимогами, також, постають питання щодо нових форм i методiв навчання майбутнiх
учителiв математики та їх практичної пiдготовки до майбутньої професiї.
Використання прикладного програмного забезпечення навчального призначення у навчальному процесi середньої школи є необхiдною умовою сучасностi для подальшого розвитку шкiльної математичної освiти в Українi.
Зрозумiло, що швидкий розвиток цифрових технологiй несе в собi новi
можливостi. Досягнення в галузi цифрових технологiй дозволяють учителям
та їх учням дослiджувати математичнi об’єкти з використанням рiзних математичних моделей.
Мета статтi полягає в розкриттi особливостей використання моделей системи динамiчної математики GeoGebra на уроках математики в середнiй
школi. Для її досягнення необхiдно розглянути функцiональнi можливостi
програмного засобу GeoGebra на уроках математики в середнiй школi.
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Основна частина
Використання рiзноманiтних форм дослiдження пiд час навчання в середнiй та старшiй школах, зокрема на уроках математики, формує логiчне та
критичне мислення, допомагає розвинути розумово-пiзнавальнi та творчi якостi учнiв. Сформованi та розвинутi зазначенi якостi особистостi є важливими
завданнями навчання учнiв у середнiй та старшiй школах. В подальшому
данi якостi визначатимуть конкурентно-спроможнiсть особистостi на ринку
працi та впливатимуть на здатнiсть здiйснення iнновацiйної дiяльностi.
Чиннi навчальнi програми не обмежують творчу iнiцiативу педагогiв,
передбачають гнучкiсть у вiдборi та розподiлi навчального матерiалу, а також у застосуваннi методiв i засобiв навчання [1]. Значна увага придiляється
вивченню геометрiї у шкiльних програмах багатьох країн, для задоволення потреб було розроблено рiзноманiтнi пакети динамiчної геометрiї, серед
них можна навести Cabri Geometre (Францiя), Sketchpad Geometer (США),
Geometry Inventor (Iзраїль), Пакет динамiчної геометрiї DG (Україна) i Thales
(Австрiя). Використання на уроках пакетiв динамiчної геометрiї в поєднаннi iз здатнiстю цих засобiв «легко створювати динамiчнi комп’ютернi моделi
математичних об’єктiв дозволяє не лише розв’язувати математичнi задачi,
а й органiзовувати евристичне навчання, формувати вмiння встановлювати
логiчнi зв’язки та закономiрностi, робити висновки з отриманих результатiв» [8]. До таких прикладних програм належить також i система динамiчної
математики GeoGebra. Дану систему можна сприймати i як платформу для
соцiальної спiльноти, яка «об’єднує навколо iдеї популяризацiї математичних
iдей, законiв, закономiрностей науковцiв, викладачiв, учителiв та всiх осiб зацiкавлених математикою» [9].
Програма GeoGebra була розроблена у 2002 роцi, як дипломний магiстерський проект Маркуса Хохенватера (Markus Hohenwarter) пiд час його навчання в унiверситетi Зальцбурга. Остання версiя системи динамiчної
математики GeoGebra – 6.0.639. Система належить до вiльно поширюваних програмних продуктiв. GeoGebra надає широкi можливостi для роботи
з геометричними фiгурами, алгебраїчними виразами, таблицями, графами,
статистичними даними та арифметикою. Є засоби для роботи з рiзними
функцiями, такими як, графiки, корiння, iнтеграли тощо. Систему можна використовувати в якостi «вiртуальної лабораторiї для розробки iнтерактивних
дослiдницьких моделей математичних об’єктiв, як середовище для розробки
тестiв, тренажерiв, iнтерактивних завдань, створення iлюстративного матерiалу» [4].
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Система динамiчної математики GeoGebra належить до цифрових технологiй. Цифровi технологiї – це вiзуалiзацiя даних, iнформацiйний пошук,
збiр даних, їх розповсюдження та обмiн ними, статистика, створення тексту,
обробка текстової, графiчної, цифрової, вiдео та аудiо iнформацiї, цифрова
картографiя, цифрова публiкацiя тощо.
Цифровi технологiї в освiтi розглядались багатьма українськими та закордонними дослiдниками та науковцями. Так, в роботах українських науковцiв
останнiх рокiв з рiзноманiтних галузей зазначається, що цифровi технологiї
являються каталiзатором економiчного зростання суспiльства [5], найпотужнiшим чинником зростання та поширення економiчної активностi у глобальнiй економцi та впливу на розвиток людського i соцiального капiталу [7],
рiзновидом iнформацiйних технологiй, який передбачає роботу з цифровими
ресурсами – окремими об’єктами, якi представленi в цифровiй (електроннiй)
формi та призначенi для досягнення поставлених освiтнiх цiлей [6], iнструментом дослiджень в моделюваннi явищ та процесiв [3] тощо.
Цифровi технологiї в освiтi – це нова форма педагогiчного пiзнання.
Цифровi технологiї в освiтi належать до засобiв досягнення означеної мети
в навчаннi за рахунок формування компетентностей притаманних сучаснiй
особистостi з новим типом мислення. Вони допомагають створити власний
науковий свiт та опанувати новi форми та методи пiзнання.
Оскiльки система динамiчної математики GeoGebra належить до цифрових технологiй, зрозумiло, що, для використання даної системи на уроках
математики в середнiй та старшiй школах, виникає необхiднiсть формування
в учнiв, принаймнi, базового рiвня iнформатичної компетентностi.
Iнформатична компетентнiсть – базисна складова iнформацiйної культури особистостi та професiйно-особистiсна якiсть, що базується на динамiчнiй
комбiнацiї знань, способiв мислення, поглядiв, цiнностей, навичок та умiнь iз
створення та використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, електронних освiтнiх ресурсiв спрямованих на задоволення власних iндивiдуальних потреб i розв’язування професiйних педагогiчних завдань [2].
Отже, використання системи динамiчної математики «GeoGebrа», яка є
потужним iнструментом проведення комп’ютерних експериментiв iз математичними моделями, доцiльно розпочати з розв’язання простих задач, як,
наприклад, обчислення довжини лiнiй, побудова кривих, обчислення похiдних та iнтегралiв (Рис.1).
У системи динамiчної математики «GeoGebrа» закладено великий потенцiал iнструментарiю щодо його використання на уроках математики. Їх використання надає навчальному процесу дослiдницького характеру через вико180
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ристання параметрiв як iнструментiв дослiдження. Iнструментарiй полотна
Таблиця та команд рядка вводу системи динамiчної математики «GeoGebrа»
виходить далеко за рамки шкiльного курсу математики i також може бути
використаний при вивченнi унiверситетських курсiв теорiї ймовiрностей та
математичної статистики [9]. Одним iз завдань застосування системи динамiчної математики «GeoGebrа» є сформованi в учнiв вмiння шукати можливi
математичнi закономiрностi за допомогою проведення комп’ютерного експерименту на iснуючих чи самостiйно побудованих динамiчних моделях.
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Рис. 1: Приклад обчислення площi фiгури

Переходячи до бiльш складних геометричних завдань учитель повинен
пiсля засвоєння учнями початкових навичок роботи з системою динамiчної
математики «GeoGebrа» долучати їх до самостiйного, або колективного, створення графiчних образiв i анiмацiй з теми, яка вивчається. Завдання такого
типу надає можливiсть формувати самоосвiтню компетентнiсть та розвивати
критичне мислення в проєктнiй дiяльностi [10].
У такому форматi подання матерiалу на уроках математики буде подвiйний зиск, який полягає у поглибленому засвоєннi навчального матерiалу та
формуваннi практичних навичок роботи з системою динамiчної математики
«GeoGebrа».
З ускладненням навчального матерiалу у старших класах, можливостей
використання комп’ютерного моделювання стає дедалi бiльше. Середовище
GeoGebra має в наявностi всi необхiднi iнструменти для наочного супроводу шкiльного курсу математики, зокрема i для таких, зазвичай, складних
для засвоєння учнями тем як: розв’язування рiвнянь, нерiвностей та їх сис181
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тем; розв’язування рiвнянь та нерiвностей з параметрами; побудова графiкiв
складних функцiй; дослiдження властивостей функцiй; поняття визначеного
iнтегралу; задачi на побудову; побудова перерiзiв многогранникiв; побудова
комбiнацiй многогранникiв та тiл обертання тощо. Приклади застосування
GeoGebra наведено в роботi О. Гриб’юк [3].

Висновки
Отже, в сучасному педагогiчному суспiльства iснує об’єктивна потреба
в удосконаленнi iнформацiйної компетентностi педагога. Введення педагога
в мережевий простiр, формування i розвиток у нього навичок i умiнь роботи в мережi, розвиток умiнь працювати з iнформацiєю стають актуальними
завданнями сучасної педагогiчної освiти, якi можуть бути вирiшено в межах
навчального середовища закладу вищої освiти.

Лiтература
1. Ботузова, Ю.В. Динамiчнi моделi Geogebra на уроках математики як
основа STEM-пiдходу, Фiзико-математична освiта 3 (17), 2018.
2. Величко, В.Є. Теоретико-методичнi засади застосування вiльного програмного забезпечення у пiдготовцi майбутнiх учителiв математики, фiзики та iнформатики : монографiя. Слов’янськ : Вид-во Б. I. Маторiна,
2017. 257 с.
3. Гриб’юк, О.О. Система динамiчної математики GeoGebra як засiб пiдтримки загальних i спецiальних здiбностей учнiв в процесi дослiдницького навчання предметiв математичного циклу: з досвiду роботи. Фiзикоматематична освiта. 2020. Випуск 2(24). С. 37–51
4. Довбня, П.I. СКМ “Geogebra” як засiб iнтеграцiї математичних знань,
Актуальнi питання сучасної iнформатики, № 3, 2016, С. 155–160.
5. Дульська, I.В. Цифровi технологiї як каталiзатор економiчного зростання, Економiка i прогнозування, 2, 2015, С. 119–133.
6. Кабанська, О.С., Плiс В.П., Стрельченко Д.В. Використання цифрових технологiй у професiйнiй пiдготовцi майбутнiх вчителiв-фiлологiв,
Редакцiйна колегiя, 2019, 348 с.
7. Кириченко, М. Вплив цифрових технологiй на розвиток людського i соцiального капiталу. Гуманiтарний вiсник Запорiзької державної iнженерної
академiї, 2019, С. 61–63.
8. Мiлян, Р.С. GeoGebra як засiб формування логiчної складової математичної компетентностi учнiв : матерiали III Мiжнародної науковопрактичної iнтернет-конференцiї (м. Тернопiль, 5 квiтня, 2019). Тернопiль : ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2019. С. 141–143.
182

Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2021. Випуск 11.

Федоренко О.Г., Осаволюк Е.А., Зима Г.С.

GeoGebra на уроках математики

9. Семенiхiна, О.В., Друшляк М.Г., Хворостiна Ю.В. Використання хмарного сервiсу GeoGebra у навчаннi майбутнiх учителiв природничоматематичних дисциплiн, Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання.
Київ, 2019. Т. 75, №5. С. 48–66.
10. Федоренко, О.Г. Роль самоосвiтньої компетентностi в пiдготовцi майбутнього вчителя, Гуманiзацiя навчально-виховного процесу: збiрник наукових праць, Випуск LXXV, (2016), C. 103–108

O.G. Fedorenko, E.A. Osavolyuk, H.S. Zyma
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine;
Raihorodok Comprehensive School of I-III levels, Raihorodok, Donetsk region,
Ukraine.
GeoGebra in math lessons in high school
The issue of preparing pre-service mathematics teachers for the use of
GeoGebra in future professional activities is considered. Examples of possible
application of GeoGebra during studying of various subjects of a school course of
mathematics are considered.
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