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ВИКОРИСТАННЯ СкАГ> 2П ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПІВ ПОБУДОВИ І 
ДОСЛІДЖ ЕННЯ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ

О. О. Мосіюк, Житомирський державний університет ім. І. Франка

Задачі на побудову с тим ключем до розуміння краси, яку приховує у собі геометрія 
як наука. Унікальне поєднання рисунка і чіткої логіки м іркувань ари розв'язуванні 
геометричної задачі такого типу сприяє розвитку у студентів і учнів уяви, уявлень, 
нестандартного логічного мислення тощо. Нажаль. скорочення годин на геометрію 
у школі не дозволяє детально розглянути на уроках процес розв'язання таких задач і 
навчити учнів цьому мистецтву. Компромісом є застосування сучасних інформаційно- 
телекомунікаційних технологій. Зокрема, для пришвидшення проведення етапів 
«Побудова» і «Дослідження». Саме тому важливо навчити студентів-математиків 
педагогічних університетів, а також працюючих вчителів (на курсах підвищення 
кваліфікації) використовувати комп'ютер при розв’язанні задач на побудову.

Процес розв'язання можна розділити на два етапи: аналіз і доведення виконується 
на дошці, побудова і дослідження —  за допомогою комп’ютера. Так один із студенів 
виконує аналіз біля дотпки. в результаті якого формулюємо алгоритм побудови. Далі 
всі виконують побудову самостійно на ком п’ю тері. Після цього визначаємо кроки, які 
можна було б автоматизувати (створення макросів). Доведення виконує один студент 
на робочому місці або біля дошки. Етап дослідження проводимо за допомогою ППЗ. 
динамічно змінюючи розміри заданих фігу р.

Розглянемо використання педагогічного програмного засобу ОЮШ 2Б. розробленого 
під керівництвом академіка Жалдака М. І. (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова) [1], для виконання етапів побудови і дослідження конструктивної 
задачі, яка розв’язується методом паралельного перенесення.

Задача. Побудувати чотирикутник за його діагоналями, кутом між тими і парою 
протилежних сторін.

Провівши аналіз даної задачі відмічаємо, що вона зводиться до побудови трикутника 
за двома сторонами і кутом між ними.

Розпишемо виконання побудови в програмі ОРАИ 20 .1 . Задамо відрізки діагоналей, 
протилежних сторін та кут між діагоналями (користуємося командою «Відрізок» на 
панелі інструментів). 2. Задаємо пряму і у вибрану півплощину відкладаємо трикутник 
О ВС  та вказуємо точку О на прямій —  вершину трикутника (команди «Пряма через дві 
точки» і «Точка на прямій»). 3. Від цієї вершини відкладаємо відрізок ОС', рівний одній із 
діагоналей. Для цього, скориставшись командою «Коло із заданим радіусом», проводимо 
коло із центром у вказаній точці і вибраним радіусом. Командою «Перетин об’єктів» 
відмічаємо точку С' перетину прямої і кола. 4. Відкладаємо кут СОВ  рівний даному куту 
К и , повторюючи крок за кроком дії, аналогічні до тих, які виконуємо при виконанні цієї 
ж побудови у зошиті з циркулем і лінійкою. 5. На іншій стороні кута відкладаємо відрізок 
рівний другій діагоналі (крок аналогічний до дії № 3). 6. З’єднуємо кінці двох відрізків 
(команда «Відрізок через дві точки»)— отримаємо перший трикутник ОВС. 7. Побудуємо 
трикутник ВСС  за трьома сторонами. Для цього проведемо два кола з радіусами заданих 
сторін і центрами у вершинах третьої сторони трикутника ОВС. 8. Знаходимо точки 
перетину цих кіл —  вершину С. 9. Виконуємо паралельне перенесення сторони ОС за 
напрямом С'-»С. Можна провести розрахунки аналітично або ж графічно, за допомогою 
відповідних команд програми ОКАМ. 10. Командою «Відрізок» з’єднуємо послідовно 
точки О, А. В, С.

290 ТШтШЩІЖпеГ



Секція 3. Інф ормаційні технології як засЮ інтенсиф ікації навчампя ПЛС11 ста і ітп

Результат побудов зображено на малюнку.

Аг в 2
сг Ог

Е2

Н2

Процес побудови можна спростити. Для цього студентам пропонується виконати 
автоматизацію окремих побудов —  створення макроконструкцій.

Проведемо дослідження. Для цього варіюватимемо розмірами заданих умовою 
фігур. Якщо кут між діагоналями рівний 180° і більше, задача розв'язку не має. що й 
відобразить на екрані програма ОКАІМ.

В результаті змін довжин заданих протилежних сторін чотирикутника можна 
дійти висновку, що розв'язок задача матиме при умові існування трикутника С'СВ —

Е2Р2 + С 2Н 2 > ■2 А 2В2 С2£>2 сова .■у] а 2В2 +с2і>2
В даній задачі, якщо її розглядати з позицій метрики, отримаємо один розв'язок, 

а якщо розв'язувати її як позиційно-метричну, то отримаємо вісім різних розміщення 
шуканої фігури.

Важливим фактором для розуміння задачі є створення самим студентом 
макроконструкції, яка дозволяє автоматично виконувати побудову, виходячи із заданих 
графічно вихідних даних.

Таким чином, за допомогою ПК можна зекономити час на виконання громіздких 
побудов, провести візуально вичерпне дослідження, визначити умови існування 
розв'язків; навчити студентів і вчителів використовувати інформаційні-комунікаційні 
технології в навчанні, підвищити загальну культу ру володіння комп'ютером.

Література
1. Жалдак М. І.. Вітюк О. В. Комп'ютер на уроках геометрії / М. 1. Жалдак, О. В. Вітюк. — К.:НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 2000. — 168 с,

Анімацій. М осіюк О. О. Використання СкАіХ IV) для проведення етапів побудови і 
дослідження при розв’язуванні задач на побудову Розглянуто приклад застосування 
2 0 . для проведення етапів побудови і дослідження при розв'язанні задач на побудову.

Аннотання .М осию кО . О. ИспользованиеСВАІЧ 21) для проведення зтанов ностроения 
и исследования при рсшснни задач на построенне. Рассмотрен пример применения ОЯАN 2 0 . 
ятя  проведення зтапов постросния и исследования при решении задач на построение.

Ч п т т я п  Мозіуик О. О. Цвіпо (ЗРАІУ 20 Гег *Ье оГсоаБігисііов агЛ аіиїіу іп зоїлів^ 
ргоЬІеїш іп сопзігисїіоп. ТЬе аиіЬог сопзібегз іНс ехатріе о ї ІІіе арріісаііоп СіЮ5̂ ' 21). Гог иЬісЬ 
їізе мерз оГ гЬе соп5їгистіоп апсі зйісіу іп $о!\іп§ ргоЬ!ет$ іп сопзігисііоп.

млмму.при.есіи.иа 291



МІЖНАРОДНА Н А У КОВО-П РАКТИЧН А КОНФЕРЕНЦІЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

11-13  ТРАВНЯ 2011 РОКУ 
ЛА. Київ

До 8 0 -р іч ц я  з д н я  н а р о д ж е н ц я

Д О К Т О РА  П ЕДАГО ГІЧН И Х Н А У К , ПРОФЕСОРА

З -  І . С а є ф к д н ь


