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Мета: формувати уміння використовувати програмні засоби GRAN-2D і DG на етапі 
формування понять, дослідження властивостей переміщення, перетворення подібності; 
формування уміння розробляти самостійно електронні наочності;  використовувати для 
супроводу уроку електронний навчально-методичний комплект «Геометрія, 9 клас». 
Формувати мотиваційно-творчу спрямованість особистості, розвивати творчий інтерес, 
потяг до пошуку нових даних, пізнавальної самостійності. 

Основні питання:  
· Геометричні перетворення фігур: рухи, гомотетія, перетворення подібності. 
· Аналіз електронних наочностей до теми «Перетворення фігур» з електронного 

навчально-методичного комплекту «Геометрія, 9 клас». 
· Аналіз електронних наочностей, розроблених за допомогою DG, GRAN-2D. 
· Створення динамічних креслень за видами перетворень. Дослідження властивостей 

геометричних перетворень. 
· Дослідження властивостей груп геометричних перетворень на основі комп’ютерних 

експериментів 
Ключові слова: бібліотека електронних наочностей,  електронний навчально-

методичний комплект, редагування уроку; динамічна геометрія, педагогічний програмний 
засіб GRAN-2D, електронні наочності; геометрія, перетворення фігур, рух, подібність; 
електронний навчальний курс, Moodle.  

Використовуються програмні засоби GRAN-2D DG і електронний навчально-
методичний комплект «Геометрія, 9 клас». 
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1. Прочитати загальні відомості про інструменти DG і GRAN-2D 

Розробники ППЗ DG пропонують учням розробити наступні електронні шарнірні 
механізми: симетризатор – для забезпечення симетрії відносно прямої; ротатор – для 
забезпечення повороту, центральної симетрії; транслятор – для паралельного перенесення; 



Крамаренко Т.Г.     Курс «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання» для спеціальності 6.040201 Математика*       2012      2 

гомотетор – для здійснення перетворення гомотетії, ротатор-гомотетор – для забезпечення 
композиції гомотетії та повороту; дилататор – засіб для виконання довільного перетворення 
подібності. Наведені електронні механізми можна розглядати як керовані математичні 
моделі з засобами змінювання параметрів моделі і динамічного відображення змін моделей, 
зокрема у графічній інтерпретації. 

При вивченні перетворень з використанням GRAN-2D у школі заняття доцільно 
проводити у комп’ютерному класі.  

2. Ознайомитися з уроками на перетворення фігур з електронного навчального 
комплекту "Геометрія, 9 клас" 

 

3. Ознайомитися з матеріалами уроку № 25-26 «Центральна і осьова симетрія»  
(Геометрія, 9 клас) 

Вводячи означення центральносиметричних точок, послуговуються двома 
методичними прийомами:  

1) означення базується на суттєвих властивостях: дві точки Х1 та Х2 називаються 
симетричними, якщо точка О – середина відрізка Х1Х2;  

2) конструктивне означення: нехай О – фіксована точка, Х1 – довільна точка площина. 
Відкладемо на продовженні відрізка ОХ1 за точку О відрізок ОХ2, рівний ОХ. Точка Х2 
називається симетричною точці Х1 відносно точки О. Друге означення дає спосіб побудови 
центральносиметричних точок і центральносиметричних фігур. 
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4. Створити електронні наочності за допомогою  GRAN-2D для демонстрації 
властивостей перетворення центральна і осьова симетрія. 

Розглядаючи симетрію, можна діяти наступним чином.  
Скачати для самоперевірки описані нижче наочності  
Центральна_1          центральна_2               осьова_1              осьова_2 
 
4.1 Побудувати довільну точку А і вказати центр симетрії (пряму симетрії).  
4.2. Симетричну точку створити, використавши послугу Точка, симетрична відносно 

даної точки (прямої).  
4.3. Утворені точки слід з’єднати відрізком. Об’єкт – Створити – Відрізок. У цьому 

разі будуть створені незалежні об’єкти центр симетрії (вісь симетрії), а залежними будуть 
симетричні точки.  

4.4. Користуючись обчислювальними інструментами ППЗ, з’ясувати властивості 
перетворення. Для встановлення властивостей точок, симетричних відносно точки, 
використовують інструмент – обчислення – відстань – послідовно вказують кінці двох 
створених відрізків. Для дослідження властивостей точок,  симетричних відносно прямої, 
попередньо створюють точку перетину відрізка ХХ’ з віссю симетрії. Далі використовують 
інструмент  обчислення – відстань і послідовно вказують на кінці двох створених 
(симетричних) відрізків.  Потім застосовують інструмент обчислення/кут і вимірюють кут 
між відрізком і віссю симетрії.  

Змінюючи положення точки А, учні з’ясують таку суттєву властивість, як однакові 
відстані до центра (прямої) симетрії.  

4.5. Далі орієнтуємо студентів на те, що в бесіді з учнями можна сформулювати 
означення симетричних точок за суттєвими властивостями і конструктивне означення, 
скласти алгоритм побудови симетричних точок.  

4.6. Можна одразу з’ясувати, як пов’язані координати симетричних точок. Для цього 
потрібно на екрані відобразити координатні осі Налагодження – Параметри програми – 
Графічна область – Зображати координатні осі, а для симетричних точок зазначити у 
властивостях «Відображати координати». Для центральної симетрії спочатку 
розташовують центр симетрії у початку координат.  

4.7. Наступним кроком є підведення учнів до формулювання ними означення 
симетричних фігур.  

4.8. У властивостях для двох побудованих симетричних точок зазначаємо «Залишати 
слід».  

4.9. Рухаючи точку А вздовж деякої фігури, симетрична до неї точка опише 
симетричну фігуру. У процесі дослідження кожен учень отримує змогу проявити творчість і 
побудувати ту фігуру, яка була йому до вподоби.  

4.10. Щоб зручніше демонструвати властивості перетворення, бажано створити ще 
одну пару симетричних точок (на рисунках точка D і симетрична до неї).  

4.11. У подальшому доцільно обговорити, що при симетрії зберігаються відстані між 
відповідними точками, промені переходять у промені, зберігаються кути, зробити висновок, 
що симетрія є рухом. 
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4.12. Порівняти наочності для обох засобів «Геометрія, 7 клас» і GRAN-2D. 
Встановити спільне і відмінне, особливості використання у навчанні учнів. 

     
Центральносиметричні фігури. 

 
Осьова симетрія. Симетричні фігури. 

 
Переглянути презентацію "Симетрія в архітектурі і у природі" 

 
 

Презентація "Симетрія у природі" 
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5.  Переглянути електронні наочності уроку №27 «Поворот»  (Геометрія, 9 клас) 

 

 
 

 

 
 

 

6. Створити електронні наочності (GRAN-2D) для перетворення «Поворот». 
 
Для перевірки правильності виконання завдання завантажити файл  GRAN-2D. 
6.1. Для введення повороту необхідно вказати центр, кут повороту та напрям.  
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6.2. Будуємо довільний кут ВАС – кут повороту (створити два об’єкти-відрізки зі 
спільним кінцем) і довільну ламану (об’єкт – створити – ламана).  

6.3. Нехай точка  J – центр повороту.  
6.4. Застосуємо послугу Перетворення параметрично – Поворот до побудованої 

ламаної.  
6.5. Зазначаємо, що в результаті повороту необхідно створити результуючий образ та 

прикріпити його до вихідного.  
6.6. Поворот здійснюємо на орієнтований кут ВАС, подаючи його в градусах (запис для 

кута Deg(Oangle(B,A,C))).  
6.7. В подальшому можемо змінювати величину кута ВАС, положення центра повороту 

і спостерігати за переміщенням на площині ламаної.  
6.8. Якщо для точок новоствореної ламаної зазначити у властивостях «Залишати слід», 

то в результаті повороту точки повинні залишати слід у вигляді дуг кіл. 
6.9. Порівняти наочності для обох засобів «Геометрія, 7 клас» і GRAN-2D. 

Встановити спільне і відмінне, особливості використання у навчанні учнів. 

 
Рис.  Поворот 

7.  Розглянути симетрію обертання (Геометрія, 9 клас), створити електронні наочності 
(Gran-2D). 

 
Важливо разом з учнями навести приклади фігур, які є центральносиметричними; мають 

вісь симетрії чи симетрію обертання порядку п. В підручнику подано означення фігури з 
симетрією обертання п-го порядку. Це фігура, яка внаслідок повороту навколо деякої точки 
фігури на кут 360◦/п переходить в себе.  

 
Симетрія обертання  
Завантажити для перегляду фігуру, що має симетрію обертання 8-го порядку.  
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7.1. Першу пелюстку квітки будують як просту замкнену ламану чи ламану з 
самоперетином (рис. ). Якщо квітка має симетрію обертання порядку n, то для того, щоб 
пелюстки не перекривалися, многокутник краще розміщувати всередині кута 360˚/n.  

 
7.2. Налагодження – Параметри програми – Оформлення точок – Не відображати 

підписи.  
7.3. Для побудови решти пелюсток (для здійснення перетворення) використовують 

пункт головного меню GRAN-2D Об’єкт \ Перетворення. 
7.4. Для кожної пелюстки здійснюємо ланцюжок операцій Об’єкт – Перетворення – 

Параметрично – Поворот. Вказують центр повороту;  
- кут; оскільки у квітці вісім пелюсток, то повертаємо початковий многокутник 

на кути, кратні 45˚; 
- відмічають галочкою, що потрібно створювати нову ламану; 
- відмічають, що потрібно прив’язувати нову ламану до початкової. 

 

  
Рис. Вікно Перетворення об’єктів 

7.5. Порівняти наочності для обох засобів «Геометрія, 7 клас» і GRAN-2D. 
Встановити спільне і відмінне, особливості використання у навчанні учнів. 

 
 
 
 

 

 

8. Порівняти електронні наочності для вивчення паралельного перенесення в засобі 
Геометрія, 9 клас  та в GRAN-2D. Створити власні наочності. 
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Паралельне перенесення (GRAN-2D) 

8.1. Для перевірки правильності виконання завдання завантажити файл  GRAN-2D. 
8.2. Налагодження – Параметри програми – Оформлення точок – Відображати підписи.  
8.3. Ілюструвати паралельне перенесення краще, якщо на екрані зображена система 

координат і нанесена координатна сітка. Для цього потрібно на екрані відобразити 
координатні осі Налагодження – Параметри програми – Графічна область – Зображати 
координатні осі, а для точок зазначити у 
властивостях «Відображати 
координати». 

8.4. Координати вектора перенесення 
можна задати як постійними числами, так 
і через параметри. Для цього створимо 
відрізок АВ (Об’єкт – Створити – 
Відрізок).  

8.5. Створити замкнену ламану, до 
якої буде застосовуватися перетворення 
(Об’єкт – Створити (Створити з 
екрану) – Ламана). 

8.6. Використовуємо послугу 
Об’єкт \ Перетворення параметрично \ 
Паралельне перенесення. Вказуємо, що 
перетворення застосувати до об’єкту 
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Ламана, проставити відмітку про створення результуючого об’єкта, прикріпити до вихідних 
об’єктів.  

8.7. Записуємо координати вектора паралельного перенесення  х(В)-х(А)   і  у(В)-у(А). 
8.8. Досліджуємо властивості паралельного перенесення, змінюючи положення початку і 

кінця вектора, форму ламаної. Доцільно відповідні точки з’єднати відрізками.  
 

 
Рис. Паралельне перенесення 

9. Проаналізувати електронні наочності для вивчення гомотетії в засобі Геометрія, 9 
клас.  Створити власні наочності за допомогою GRAN-2D.  

 

 
 

Гомотетія (GRAN-2D) 
Аналогічно можна підійти до вивчення властивостей гомотетії (рис.2.24). Фігуру зліва 

створено як слід точки. Зміна положення центра гомотетії не змінюватиме положення 
намальованої фігури. Справа – зображення динамічної моделі. Коефіцієнт гомотетії подається 
як різниця абсцис точок К та J. Зміна коефіцієнта гомотетії веде до зміни фігури. 
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Рис. Приклади гомотетичних фігур 

10. Завдання для самостійного опрацювання.  

10.1. Розробити електронні наочності до вивчення теми «Перетворення фігур», розмістити їх 
в окремій папці. Всі назви файлів мають бути латинськими літерами. До назви папки має 
входити прізвище виконавця.  

10.2. Створити в цій же папці текстовий документ. Скопіювати зображення (Виправлення – 
Скопіювати) і розмістити його у текстовому документі. 

10.3. До зображення «під’єднати» гіперпосилання на відповідний файл GRAN-2D.  
Надіслати виконане завдання на форум. В якості теми потрібно записати тему, до якої 
розроблено наочності. 

10.4.  Творче завдання. За допомогою засобу динамічної геометрії Gran-2d створити 
малюнок наклейки для писанки (на рис. подано приклад).  

 


