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ВСТУП 
 

Актуальність теми дослідження. Курс математики в старшій школі 

насичений великою кількістю нових понять, термінів та складних задач, 

розв’язання яких вимагає високого рівня розвитку як логічного мислення, так і 

творчої уяви. Учні повинні докласти максимум зусиль, аби опанувати 

необхідний матеріал. В зв’язку з цим, у вчителя виникає зовсім не просте 

завдання зацікавити старшокласників у вивчені такої складної науки, 

враховуючи всі їх вікові та індивідуальні особливості, адже саме в цьому віці, 

та ще й у період глобальної інформатизації суспільства, у дітей більш розсіяна 

увага, вони зосереджені радже на своїх гаджетах, ніж на розв’язанні важких 

математичних задач. Одним з найоптимальніших способів зацікавлення учнів 

у навчальному процесі є пошук таких методів навчання, які створюватимуть 

звичне для них середовище, а саме використання програмних засобів 

математичного циклу до вивчення нових тем та розв’язання типових задач. 

Використання комп'ютерів та інформаційних технологій підвищуватиме 

ефективність навчання, шляхом візуалізації та спрощення роботи з 

громіздкими побудовами у геометрії, та раціонального розв’язання деяких 

алгебраїчних задач. 

У процесі пошуку найбільш доцільних програм, що можуть бути 

використані на уроках математики нами було апробовано багато програмних 

засобів, серед яких відомі широкому загалу DG, Gran,  Advanced Grapher, 

Maxima, Mathcad та ін.. При всіх їх позитивних якостях, вони мають і 

головний недолік — кожна з перерахованих програм може бути застосована 

лише при вивченні однієї чи кількох тем з геометрії чи алгебри. 

Пошуки більш потужного та універсального інструмента привели до 

вивчення можливостей, апробації та широкого застосування системи 

динамічної математики GeoGebra. 
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GeoGebra – інтерактивне творче середовище, засноване на принципах 

динамічної геометрії та комп’ютерної алгебри, призначене для створення 

інтерактивних креслень (моделей) з математики, що поєднують в собі 

конструювання, моделювання, динамічне варіювання та експеримент. 

Можливості програми GeoGebra дозволяють ефективно використовувати 

її у процесі вивчення математики з різною метою – за її допомогою можна 

швидко створити якісні зображення математичних об’єктів (графіки функцій, 

графіки рівнянь, геометричні фігури, формули, діаграми, тощо), причому їх 

можна зберегти у файлах для подальшої демонстрації чи використання в 

мультимедійних презентаціях чи «традиційних» дидактичних матеріалах 

(картки завдань, плакати). 

Таким чином, використання GeoGebra, надає вчителю нові можливості 

для оптимізації процесу навчання, створення змістовних і наочних завдань. 

Застосування програми GeoGebra на уроках дозволить більш раціонально 

використовувати час на уроці, застосовувати диференційовані підходи в 

навчанні, вносити в урок елементи гри, розширювати ерудованість учнів. 

Об’єкт дослідження: навчання математики учнів старшої школи. 

Предмет дослідження: можливості використання системи динамічної 

математики GeoGebra під час вивчення математики в старшій школі. 

Мета дослідження:  визначення методичних аспектів використання 

системи динамічної математики GeoGebra під час вивчення математики у 

старшій школі. 

Досягнення визначеної мети вимагало розв’язання таких завдань: 

1. Розглянути основні аспекти використання інформаційно-

комунікаційних технологій під час вивчення математики. 

2. Визначити переваги та недоліки найпопулярніших програмних засобів 

математичного циклу. 

3. Дослідити можливості застосування системи динамічної математики 

GeoGebra при розв’язуванні алгебраїчних та геометричних задач в старшій 

школі. 
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4. Провести перевірку ефективності використання GeoGebra в 

навчальному процесі на уроках математики в старшій школі. 

Теоретичною основою дослідження є: концептуальні основи 

використання предметно орієнтованих середовищ в навчанні математики (М. І. 

Жалдак, С. А. Раков, Ю. В. Триус, Ю. В. Горошко, О. В. Співаковський, Г. О. 

Михалін, В. Н. Дубровський, Ж.-М. Лаборд, В. Р. Майер, М. Хохенватер, М. В. 

Шабанова, Г. Б. Шабат і ін.); особистісно-орієнтований підхід в освіті і його 

застосування до навчання математики (З. І. Слєпкань, Н. А. Тарасенкова, І. С. 

Якиманська, Ш. А. Амонашвілі, В. В. Серіков та ін.); діяльнісний підхід в 

освіті і його застосування до навчання математики (Л. С. Виготський, Н. А. 

Менчинська, В. В. Давидов, О. Б. Єпішева та ін.); концепція інформатизації 

освіти (В. Ю. Биков, М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, Н. В. Морзе, С. О. 

Семеріков, Ю. В. Триус та ін.). Методичні праці й науково-методичні 

дослідження, які описують особливості роботи саме у середовищі GeoGebra, 

приклади розв’язування окремих задач чи проведення емпіричних досліджень, 

представлені в інтернет-просторі і періодичних виданнях, але на нашу думку, 

їх кількість є замалою. Вважаємо за потрібне виділити роботи автора програми 

Маркуса Хохенватера [5, 6, 56], науковців В. М. Ракути [48], Р.А. Зиатдинова 

[9], І. Г. Ленчук, А. Ц. Франовського [32], але вони усе ж стосуються вивчення 

планіметрії й алгебри. Також заслуговує на увагу дисертаційне дослідження Т. 

С. Ширикової [58], присвячене навчанню емпірично підтверджувати теореми 

планіметрії на базі середовища GeoGebra. 

Методи дослідження. Для розв'язання визначених завдань 

використовувався комплекс таких методів дослідження, як: вивчення та аналіз 

педагогічної, методичної літератури з метою вивчення стану розробленості та 

теоретичного обґрунтування проблеми дослідження; аналіз, синтез, 

класифікація, систематизація, узагальнення для вивчення понятійного апарату 

дослідження, формулювання його концептуальних положень і висновків. 

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що: 



6 

 

1) визначено можливості використання ІКТ на уроках математики в 

старшій школі; 

2) досліджено методичні аспекти використання системи динамічної 

математики GeoGebra як на уроках геометрії, так і на уроках алгебри; 

3) роглянуто різнотипні програмні засоби , які можуть бути 

використані для засвоєння нових знань, формування вмінь  і перевірки  

здобутих навичок на уроках математики у старшій школі; 

4) визначені педагогічні умови ефективності застосування 

середовища GeoGebra на уроках математики в старшій школі. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що в процесі роботи 

було створено та впроваджено в навчальний процес чималу кількість 

дидактичних матеріалів створених у середовищі GeoGebra, які можна 

використовувати вчителю на уроках математики в старшій школі. 

Апробація результатів дипломної роботи. Основні результати 

дипломної роботи апробовані на: звітній науковій конференції Факультету 

математики, фізики і технологій «Актуальні проблеми математики, 

інформатики, фізики і технологій» (19 квітня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дипломної роботи опубліковані в 

працях: 

1. Мартиненко Д. О. Конструювання задач на розгортки 

геометричних тіл можливостями динамічного середовища GeoGebra / Д. О. 

Мартиненко// Конструювання задач та їх систем у методичній діяльності 

вчителя математики// Науково-методичний збірник праць студентів. Випуск 7. 

– Вінниця: ТОВ фірма «Нілан ЛТД», 2017.  

2. Мартиненко Д.О. Можливості застосування програми динамічної 

математики GeoGebra в навчанні студентів ВНЗ математичних дисциплін / 

Д.О. Мартиненко // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і 

технологій. – Вінниця: ТОВ Планер, 2017. 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

двох розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. 
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Основний текст роботи викладено на 77 сторінках. Бібліографія містить 61 

найменувань. 
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