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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GEOGEBRA  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті розглядається аналіз досвіду використання комп’ютерно-
програмного засобу GeoGebra на уроках математики як перспективного на-
прямку модернізації  навчально-виховного процесу.  

 
In the article the analysis of experience of using computer-software tool Geo-

Gebra on lessons of mathematics as a prospective in the modernization of the educa-
tional process. 

 

Постановка проблеми. В умовах розбудови національної системи освіти 

та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів зростає роль інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій, професійно-орієнтованих інформаційних 

систем та глобальної інформаційно-комунікаційної мережі. Згідно з Законом 

України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007–2015 роки», одним із пріоритетних напрямів державної політики є роз-

виток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інфор-

маційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя [1]. 

Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до 

швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх 

сучасними засобами і технологіями, формування в них інформаційної культури, 

життєвих компетентностей. Щоб сформувати інформаційну компетентність в 

учнів, вчитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, 

яку він може відігравати у формуванні особистості учня.  

Аналіз проблем використання ІКТ у навчально-виховному процесі засвід-

чує, що перехід до комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення 
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умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання нові-

тніх засобів навчання з традиційними – складна педагогічна задача, що потре-

бує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, на-

вчально-методичних, матеріально-технічних та інших питань.  

Один із перспективних напрямків інформатизації шкільної математичної 

освіти це – використання у навчальному процесі програмних засобів навчання, 

зокрема, систем динамічної математики (СДМ) і програм для роботи з функці-

ями та їх графіками, які повинні охоплювати всі основні шкільні дисципліни 

(фізику, хімію, географію, математику, біологію і ін.), оскільки так можна хоч 

би частково компенсувати недолік учбової техніки, дидактичного матеріалу.  

Упровадженню ІКТ у процес вивчення математики в Україні, починаючи 

з середини 90-х років минулого сторіччя, приділялась значна увага. Результа-

том чого стала розробка таких інноваційних засобів, як Gran1W, Gran2D, 

Gran3D, DG, GeoGebra та відповідного науково-методичного забезпечення [2–

5; 10–12; 15; 16]. Проте, з багатьох причин, використання цих програм у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах не набуло системного характеру. Недостатня 

увага приділяється впровадженню у навчальний процес СДМ, розроблених в 

інших країнах. Переважна більшість учителів ЗНЗ з ними просто не знайомі. 

Проблеми формування у майбутніх педагогів професійної компетентності в 

умовах інформатизації є недостатньо досліджені і потребують систематизації 

теоретичних джерел, адаптації наявних та розробки нових підходів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основних положеннях 

«Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 

комп’ютеризації сільських шкіл» та зазначається, що ефективне використання 

інформаційно-комунікаційних та проектних технологій у навчальному процесі 

системи післядипломної педагогічної освіти матиме позитивний вплив на зміст, 

організаційні форми і методи навчально-виховного процесу в школі, а також 

підвищить мотивацію до навчання та сприяє істотним позитивним змінам в дія-

льності учнів та учителя. 
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Існує багато різних спеціально розроблених для навчання програм-

тренажерів, програм-тестів, готових презентацій для вивчення нового матеріалу 

та ін. Питання впровадження таких програм у навчальний процес останнім ча-

сом все більше привертає увагу науковців. 

Окремі аспекти становлення професійної компетентності учителя в умо-

вах інформатизації суспільства розглянуті в працях Ю. Горошко [2], 

М. Жалдака [3–5], В. Кушніра [8], С. Ракова [9], В. Ракути [10–13].  

Аналізуючи труднощі у сприйнятті учителем інновацій, вітчизняні науко-

вці відзначають, що вони зумовлені гострими протиріччями у сфері їх особис-

тих ціннісних орієнтацій, тому виключно актуальною є соціальна і методична 

підтримка вчителя.  

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні призначення комп’ютерно-

програмного засобу GeoGebra щодо використання його на уроках математики. 

Тому в даній статі розглянемо  завдання проаналізувати ефективність застосу-

вання ІКТ, зокрема СДМ GeoGebra  при навчанні геометрії, алгебри. Ознайом-

лення з основними тенденціями розвитку систем освіти у світі, їх аналіз та ада-

птування до потреб нашого суспільства допоможе учителю краще зрозуміти 

роль нових технологій у практиці навчання. 

Виклад основного матеріалу. GeoGebra – вільно-поширюване динаміч-

не геометричне середовище, що об’єднує в собі геометрію, алгебру та арифме-

тику. Даний програмний продукт був створений під керівництвом Маркуса Хо-

хенвартера, роботу над яким він розпочав у 2001 році на базі Зальцбурзького 

університету та продовжив в Університеті Флорида Атлантік (2006–2008), Уні-

верситеті штату Флорида (2008–2009 роки), і тепер в університеті в Лінці. Роз-

роблене програмне забезпечення розраховане для викладання та вивчення ма-

тематики у загальноосвітніх навчальних закладах. 

GeoGebra – педагогічний програмний продукт, який поєднує  динамічну 

геометрію, алгебру, математичний аналіз і статистику. За допомогою GeoGebra 

можна швидко створювати високоякісні графічні зображення математичних 

об’єктів (графіки функцій, графіки  рівнянь, геометричні фігури, формули то-
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що) і потім їх зберігати у файлах графічних форматів (png; svg) або експортува-

ти до буфера обміну. Після цього отримані рисунки можна використовувати 

для створення друкованих дидактичних матеріалів, мультимедійних презента-

цій навчального призначення тощо Слід сподіватись, що подальше дослідження 

проблеми, як одної з найактуальніших в сучасній педагогіці, буде сприяти удо-

сконалення результатів навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчаль-

них закладів.  

Система динамічної математики GeoGebra має засоби для інтеграції із 

сучасними веб-технологіями (Веб2.0, Веб3.0, хмарні обчислення, Wiki-

технології, Moodle), а це створює можливості для застосування GeoGebra з ме-

тою інтернет-підтримки навчально-виховного процесу, а також для викорис-

тання в процесі створення дистанційних форм навчання математики. 

На відміну від інших програм для динамічного маніпулювання геометри-

чними об’єктами, ідея GeoGebra полягає в інтерактивному поєднанні геометри-

чного, алгебраїчного і числового моделювання змісту задачі, яке дозволяє орга-

нізовувати цілеспрямоване спостереження за зміною та взаємозв’язком величин 

даної задачі, надає можливості для перевірки гіпотез, що виникають при цьому 

спостереженні та перевірити їх експериментально. Наприклад, при дослідженні 

функції з допомогою похідної інструментарій GeoGebra передбачає як дослі-

дження квадратичної функції з допомогою похідної в різних числових діапазо-

нах (рисунок 1), так і аналогічні дослідження будь-якої числової функції.  

Вчителі-практики, які використовують СДМ GeoGebra в навчальному 

процесі відзначають, що формування основних математичних понять, їх влас-

тивостей та способів навчальної діяльності з допомогою динамічних моделей 

значно покращується завдяки пропонованій візуалізації практичних життєвих 

ситуацій, унаочненому представленню раціональних послідовностей дій, при-

таманних певним методам розв’язування задач. Крім того, динамічна наочність 

дає змогу складати й розв’язувати геометричні задачі за готовими малюнками, 

варіювати їх умови й вимоги, організовувати змістову роботу над розв’язаною 

задачею. 
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.  
Рисунок 1 – Дослідження квадратичної функції за допомогою похідної в GeoGebra 

 

Зарубіжні та вітчизняні учені [13–15], які розробляли  пакет  навчальних 

та методичних матеріалів для користувачів, відзначають, що СДМ GeoGebra 

має потужний набір інструментів, за допомогою яких можна моделювати та 

розв’язувати різноманітні типи математичних задач, які стосуються вивчення 

математики у загальноосвітніх навчальних закладах. Основна ідея полягає в 

тому, що на основі візуального спостереження за змодельованою задачею, учні 

можуть самостійно висувати та узагальнювати гіпотези, здійснювати  перевірку 

цих гіпотез та  розробляти єдиний алгоритм для дослідження процесів.  

Так з алгебри і початків аналізу в СДМ GeoGebra створені динамічні мо-

делі для, дослідження та розв’язування  наступних типових задач:  

• обчислення значення виразів;  

• тотожні перетворення дробово-раціональних виразів;  

• розкладання на множники многочленів та чисел;  

• знаходження НСД і НСК декількох чисел;  

• побудова графіків функцій і рівнянь, заданих аналітично;  
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• знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на зада-

ному проміжку;  

• графічне розв’язування нерівностей та їх систем (рисунок 2);  

• побудова дотичної і нормалі до графіка функції у заданій точці з одно-

часним знаходженням їх рівнянь;  

• трасування графіка, побудова таблиці значень;  

• дослідження функції на даному проміжку  на знаходження найбільших і 

найменших значень,  на екстремуми,  на обчислення довжини кривої та нулів 

функції, на знаходження точок перегину функції;  

• виконання чисельного інтегрування і його геометрична ілюстрація;  

• знаходження первісної, похідної функції та побудова їх графіків. 

Розробники  методичного пакету СДМ GeoGebra відзначають, що для ви-

вчення математики доцільно використовувати комп’ютерні моделі з різною ме-

тою, зокрема інтерактивні комп’ютерні моделі можна використовувати як ди-

намічні наочні посібники для організації евристичного навчання, автоматизації 

обчислень, у якості вправ на готових кресленнях для автоматизації процесу 

створення навчальних вправ і завдань.  

GeoGebra має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, що складається з вікна 

графіки та вікна алгебри, і не потребує значних зусиль для засвоєння. З одного 

боку, у вікні графіки, користувач за допомогою миші може створювати будь-які 

геометричні побудови за допомогою точок, векторів, прямих, дуг тощо, алгеб-

раїчне подання яких відобразиться у вікні алгебри. З іншого боку, координати 

та рівняння об’єктів можуть бути введені за допомогою клавіатури у вікні алге-

бри, тобто існує безпосередній зв’язок алгебри з геометрією. Таким чином, мо-

жна легко складати графіки функцій, працювати зі слайдерами для підбору не-

обхідних параметрів. 

Програма має багаті можливості для роботи з функціями (побудова гра-

фіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів і т. д.). Однією із значних її 

переваг є можливість покроково відображати хід побудови фігур. Таким чином, 

є можливість анімовано змінювати координати точок, тоді фігура ніби оживає 
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на моніторі, змінюючи своє зображення внаслідок зміни координат опорних 

точок (рисунок 2).  

•  
Рисунок 2 – Графічне розв’язування нерівностей та їх систем 

 

Застосування GeoGebra на уроках геометрії надає можливість учасникам 

у навчального процесу створювати динамічні моделі для ілюстрації, візуалізації 

та демонстрації різних математичних понять, означень, теорем, динамічних зо-

бражень просторових та плоских фігур (рисунок 3). 

Методичний пакет до СДМ GeoGebra містить спектр інструментів для 

розв’язування базових задач геометрії:  

• побудова різноманітних геометричних фігур на площині (точок, пря-

мих, променів, ламаних, векторів, кутів, многокутників, правильних многокут-

ників, бісектрис кутів, серединних перпендикулярів, паралельних і перпенди-

кулярних прямих, кіл (за центром і точкою, за центром і радіусом, за трьома 

точками), дуг кіл і конічних перетинів, дотичних до кола тощо);  

• обчислення площ: многокутника, круга, частини площини, обмеженої 

еліпсом, сектора;  
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•  знаходження: градусної міри кута, довжини відрізка, периметра много-

кутника, довжини вектора, відстані від точки до прямої, тангенса кута між пря-

мою і додатнім напрямком осі абсцис тощо;  

• перетворення фігур на площині: симетрія відносно точки і прямої, по-

ворот навколо точки, гомотетія, паралельне перенесення;  

• знаходження точок перетину двох фігур (двох прямих, прямої і кола 

тощо);  

• знаходження середини відрізка, центра кола (еліпса).  

 
Рисунок 3 – Дослідження  квадратичної функції на даному проміжку 

 

У загальноосвітніх навчальних закладах України започатковано інтернет-

ресурс «Бібліотека комп’ютерних моделей» 

(https://sites.google.com/site/biblkompmod), який покликаний забезпечити опти-

мальні умови для використання комп’ютерних моделей у процесі вивчення 

шкільного курсу математики У загальноосвітніх навчальних закладах України. 

Комп’ютерні моделі, що на них представлені, систематизовані відповідно до 

розділів діючої програми з математики. Для кожної моделі відведено окрему 
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веб-сторінку, на якій розташовано модель у вигляді ґаджету Google, посилання 

на модель у вигляді окремої веб-сторінки, що зберігається на сервері GeoGebra, 

відомості про розробників і авторів перекладу й адаптації, а методичні рекоме-

ндації щодо її використання, посилання на добірки завдань до моделі тощо.  

Учитель (учень) має можливість скористатися бібліотекою в режимі он-

лайн або використати модель у вигляді інтерактивної веб-сторінки чи у форматі 

«ggb», попередньо завантаживши їх. Кожен користувач може модернізувати 

існуючу модель з метою оптимального  її пристосування до потреб конкретної 

навчальної ситуації. 

У ракурсі означеної проблеми особливого значення набуває підготовка 

учительських кадрів для загальноосвітньої школи, не тільки висококваліфіко-

ваних, професійно і конкурентно спроможних, а й здатних ефективно діяти в 

умовах динамічних змін у суспільстві, науці і технологіях, самостійно нарощу-

вати свій педагогічний потенціал у процесі самоосвітньої діяльності.  

Результати анкетування учителів, які застосовували програмні засоби на-

вчання, зокрема СДМ GeoGebra, на уроках математики показали, що в процесі 

використання ІКТ-супроводу, як засобу підвищення теоретичного рівня змісту 

уроку математики, необхідно враховувати: 

• відповідність поставленої мети і завдань проектованим результатам; 

• структуризацію теоретичного матеріалу; 

• раціональність використання педагогічного програмного засобу;  

• доцільність застосування ІКТ в діяльності вчителя та учнів; 

• результативність використання ІКТ; 

• технологічність формування предметної компетенції учнів. 

Серед недоліків респонденти виділяють такі важливі проблеми, як недо-

статній рівень комп’ютерної грамотності учителів, порушення санітарних норм, 

надмірне навантаженням на нервову систему школярів існуючих навчальних 

програм. Всі респонденти вважають, що застосування ІКТ мотивує учнів до ак-

тивного навчання, дозволяє здійснювати диференційоване навчання, дає мож-

ливість учням більш вільно висловлювати свої думки та впевнено почуватись в 
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навчальному середовищі, допомагає більш глибоко зрозуміти зміст предмету та 

розвивати життєві навички та компетентності.  

Висновки. На підставі проведеного аналізу функціональних можливостей 

та досвіду використання програми в Україні та інших країнах можна зробити 

висновок, що СДМ GeoGebra є сучасним й інноваційним засобом для вивчення 

і викладання математики, використання якого сприяє підвищенню якості на-

вчального процесу. Організація навчання за допомогою інтерактивних 

комп’ютерних моделей, створених модель-орієнтованого, створених СДМ 

GeoGebra, є перспективним напрямком у модернізації процесів вивчення і ви-

кладання математики. Необхідна подальша робота у напрямку продовження 

розробки науково-методичного і дидактичного забезпечення використання 

GeoGebra і ІКМ, створених за її допомогою. Потрібно створити оптимальні 

умови для підвищення рівня фахової майстерності вчителів математики у галузі 

використання ІКТ у навчальному процесі взагалі та СДМ GeoGebra, зокрема. 
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