
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

УДК 372.8:514.112 

Крилова А.С., Андрієва К.В. 

МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В СЕРЕДОВИЩІ DG 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького,  

Мелітополь, ул. Ленина, 20, 72312  

UDC 372.8:514.112 

Krylova A.S., Andreeva K.V. 

MODELING OF MATHEMATICAL OBJECTS IN DG 

Melitopol State Pedagogical University,  

Melitopol, Lenina 20, 72312 

В докладі розглядається моделювання математичних об’єктів, на 

прикладі задачі по планіметрії, з використанням пакету динамічної геометрії 

DG.  
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In this report we describe modeling mathematical objects, for example, plane 

geometry problem, using dynamic geometry package DG. 
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В сучасному світі підвищується необхідність в здатності людини швидко 

та легко адаптуватися в нових умовах, вміти самостійно здобувати інформацію  

й творчо використовувати здобуті раніше знання і вміння. Формування такої 

особистості залишається актуальною проблемою сучасного навчання. 

В даній роботі будемо розглядати дослідницький метод навчання, який 

дозволяє учням проявляти максимальну самостійність під час вирішення нових 

для них навчальних проблем, різного роду пізнавальних задач, що потребують 



застосування вмінь аналізувати умови, вихідні дані, висувати думки про шляхи 

рішень, вибирати необхідний шлях розв’язку. 

Дослідницька діяльність учнів отримує новий рівень розвитку при її 

супроводі програмною підтримкою, що надає можливість здійснення 

комп’ютерного моделювання геометричних об’єктів. Проте, щоб 

дослідницький метод був дійсно ефективний, у випадку розв’язку 

нестандартних задач з планіметрії, необхідно звернутись ще до однієї форми 

навчання – комп’ютерного. Для досягнення відповідного результату звернемо 

увагу на програмно-педагогічних засобів інструментального характеру, такі, що 

дають змогу організувати пошуково-дослідницьку роботу учнів. Саме 

інструментальні програми дають змогу вчити готувати власні моделі 

геометричних задач та досліджувати їх, а не використовувати інші приклади 

або готові малюнки. 

Одним з таких програмно-педагогічних засобів є пакет динамічної 

геометрії DG [1]. Це преш за все, моделююча програма, яка дозволяє будувати 

геометричні моделі досліджуваних об’єктів та добре освячена роботах [1, 3]. 

Вивчення геометрії з використанням пакету динамічної геометрії робить цей 

процес наочним та ефективним, сприяючи впровадження в практику ідей 

конструктивізму в навчанні.  

Як приклад моделювання й дослідження геометричних об’єктів 

розглянемо наступну задачу. В коло радіусу R вписані три рівні кола, які 

дотикаються до зовнішнього кола й попарно одне одного. Фігура F складається 

з трьох трикутників. Ці трикутники утворені хордами зовнішнього кола, що 

стягують точки дотику внутрішніх кіл з зовнішнім колом, та хордами 

внутрішніх кіл, що стягують точки дотику внутрішніх кіл з зовнішнім колом та 

точки попарного дотику внутрішніх кіл. Центри внутрішніх кіл знаходяться в 

вершинах трикутника. Знайти площу фігури Ф.  

Побудова моделі. Перш за все необхідно зрозуміти в вершинах якого 

трикутника знаходяться кола, які попарно дотинаються одне до одного. Тому, 

використовуючи середовище DG, проведемо таке дослідження. 



Якщо трикутник різносторонній, то кола попарно не перетинаються, як ми 

бачимо на рис 1. 

        

Рис. 1. Модель різностороннього         Рис. 2. . Модель рівнобедреного 

трикутника в середовищі DG.               трикутника в середовищі DG. 

Якщо трикутник рівнобедрений, то кола перетинаються попарно, але 

зовнішнє коло має точки дотику не до всіх кіл, як на рис. 2. Якщо трикутник 

рівносторонній (див. рис. 3), то внутрішні кола попарно дотикаються та 

зовнішнє коло має точки дотику з внутрішніми. 

Таким чином ми дослідили, що трикутник повинен бути рівностороннім та 

центр зовнішнього кола повинен співпадати з центром кола вписаного в 

рівносторонній трикутник. Далі побудуємо динамічну модель цієї задачі у 

середі динамічної геометрії DG за наступним алгоритмом. 

1. Беремо інструмент «відрізок» і будуємо відрізок АВ, інструментом 

«коло за радіусом», і будуємо коло з центром А, радіусом АВ, та коло з 

центром В, радіусом ВА. Позначаємо перетин двох кіл інструментом «точка 

перетину» і отримаємо точку D. З’єднуючи точки D, А і В інструментом 

«відрізок», отримаємо рівносторонній трикутник АВD. 

2. Знаходимо середини двох сторін трикутника за допомогою інструменту 

«середина відрізка». В результаті отримаємо точки I, E та H. Будуємо коло з 

центром в точці А радіусом АЕ за допомогою інструменту «коло за радіусом», 

аналогічно будуємо кола з центром в точках В та D.  

3. З’єднуємо вершини трикутника з отриманими серединами сторін E, H та 

отримаємо точку J, що є перетином відрізків ВН та DЕ,скориставшись 



інструментом «точка перетину», а також точку M, що є перетином прямої AI та 

кола з центром в точці А. 

4. Будуємо коло з центром в точці J та радіусом МJ за допомогою 

інструмента «коло за радіусом». 

5. Для того щоб побудувати фігуру Ф беремо інструмент «многокутник» та 

з’єднуємо точки перетину, які в казані в задачі. 

Таким чином ми побудували шукану модель. Ми також можемо виміряти 

заданий радіус та знайти площу фігури, що дає додатковий етап дослідження . 

  

Рис.3. Динамічна модель в середовищі DG 

Отже нами була побудована модель складної задачі, в якій ми 

використовуємо індуктивний метод дослідження – від малого до складного. 

Завдяки динамічній геометрії розв’язання складних задач, які базуються на 

побудові малюнка до задачі, стає більш простим.  

Це дослідження дасть нам змогу впровадити в життя ідею переходу 

мислення на інший рівень, що робить людину більш винахідливою та 

оптимістичною, а в свою чергу комп’ютерне навчання активізує пізнавальну 

діяльність та розширює можливості у наш час інформаційних технологій. Дуже 

значним є соціально-економічне значення проблеми, адже саме активізація 



пізнавальної діяльності у школі робить людину більш комунікативною, 

мобільною та креативною в майбутньому. 
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