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В.В.Єфименко
НПУ ім. М.П.Драгоманова

Використання комп'ютера на уроках алгебри
у 9-11 класах

При вивченні окремих тем з алгебри та початків аналізу в се
редніх та старших класах виникають певні ускладнення при 
засвоєнні та осмисленні матеріалу. Зокрема, при вивченні питань 
пов'язаних з графічним розв'язуванням лінійних рівнянь, систем 
лінійних рівнянь з двома невідомими в курсі алгебри в 9 класі. 
Ускладнення полягає в тому, що не всі учні можуть одразу уявити 
графік тієї чи іншої функції, або ж з’ясувати, який розв’язок буде 
мати система рівнянь в графічному поданні. Одна з причин полягає 
в тому, що вивчення графічних зображень функцій було розпочато 
у 7 класі, а продовження вивчення цього матеріалу відбувається 
більше ніж через рік.

В цій ситуації, згідно резерву часу, який передбачено програ
мою з математики для 5-11 класів — 20 годин для класів з фізико- 
математичним профілем навчання і 8 годин для загальноосвітніх 
шкіл, для закріплення матеріалу на уроках доцільно застосовувати 
педагогічний програмний засіб GRAN1. Цей засіб призначено саме 
для графічного аналізу функцій. Для роботи з програмою досить 
мати на диску або дискеті 2 файли gran1.exe та g r a n .hlp, загальний 
обсяг яких становить близько 240 КБайт.

Нехай потрібно розв’язати рівняння/(х) =0, тобто в області за- 
дання функції /(х) знайти всі такі значення аргументу х, що 
відповідні їм значення функції /(^дорівнюють нулю.

При графічному поданні функціональної залежності у=/(х) 
у=/(х) знайти розв’язки рівняння/(х)=0 означає: знайти всі точки на 
графіку функції у=/(х), ординати яких дорівнюють нулеві. Іншими 
словами потрібно знайти точки, які належать одночасно графікові 
функції у=/(х) та осі абсцис Ох, рівняння якої у =0, тобто точки, які 
лежать одночасно як на лінії (прямій чи кривій), рівняння якої 
у=/(х), так і на лінії, рівняння якоїу=0.

Побудувавши графік функції у=/(х) (використовуючи послугу 
“Побудувати” пункту “Графік”) та скориставшись послугою 
“Координати”, легко визначити ординати всіх точок на графіку 
функції у =/(/), які в той же час лежать на осі Ох.

Розглянемо приклади:
1. Спочатку спробуємо за допомогою програми GRAN1 

графічно знайти розв’язки рівняння х2-3=0, щоб учнів налаштувати 
на роботу з програмою (передбачається варіант, коли школярі ще 
не ознайомлені з програмою).



Звернувшись до пункту “Об'єкт”, а в ньому до послуги “Нова 
функція”, введемо вираз для функції згідно встановлених правил, а 
також встановимо відрізок задання функції.

Рис.1
Побудувавши графік у=х* 2-3  та скориставшись послугами 

“Координати” пункту “Графік”, одержимо 74 (рис. 1).
Якщо є потреба уточнити значення коренів, слід скористатися 

послугою “Збільшити” пункту “Графік” (або послугою “Змінити 
відрізок” пункту “Об’єкт”) і побудувати графіки досліджуваної 
функції в досить малих околах раніше визначених точок в значно 
збільшеному масштабі.

2. Розв’язати систему рівнянь
лгу =16,

х - у  = 0.
Скориставшись послугами програми, побудуємо графіки за

лежностей у  = — та у-х. Далі скориставшись послугою

"Координати”, знайдемо координати точок перетину графіків:
Х1 4, у 1 =4; х2=-4, у 2=-4.



Аналогічно можна знайти наближені розв’язки системи
у - л / х  = 0,

<
 у  + 3 = х 2.
Після побудови графіків функцій у  = V* та знайдемо

координати точок перетину цих графіків.
Для фізико-математичних класів при використанні програми 

GRAN1 доцільно ввести поняття про різні типи задання 
функціональних залежностей, зокрема про неявно задану за
лежність між змінними х  і у  виду С(х,у)=0 , С(х,у) - вираз від двох 
незалежних змінних(аргументів) х і у. Нехай потрібно розв’язати 
систему рівнянь виду:

С\(х,у)  = 0,

С2(x ,y ) = 0.
Якщо для кожного значення х  із деякого проміжку існує зна

чення у, яке разом з х задовольняє рівняння О(х,у)~0, то тим самим 
визначається функція у-/(х), для якої рівність 0(х,/(х)) =0 задоволь
няється при всіх значеннях х із вказаного проміжку (стає тотожною 
відносно х).



Перш ніж вводити вираз С(х,у)=0, слід встановити тип задан- 
ня функціональної залежності “Тип С(х,у)”. Далі в пункті “Об’єкт” 
слід обрати підпункт “Нова функція” і ввести аналітичний вираз 
функції. Введений вираз відображається у вікні “Функція”. Для 
побудови графіка залежності С(х,у)=0слід скористатися послугою 
“Побудувати” пункту “Графік”, як і раніше. Всі правила графічних 
побудов залишаються такими ж, як і для інших побудов графіків. 
Нехай, наприклад, потрібно графічно розв’язати систему рівнянь

х * 1 + у 2 =25,

x y = 12.

Рис.3.
Побудуємо графіки відповідних залежностей (рис.3), і далі, 

скориставшись послугою “Координати”, знайдемо координати то
чок перетину графіків:

1 ) х / =3,уі=4; 3) X}-—
2) х2=4, у 2=3; 4) х4=-4, у4=-3.
Учням можна запропонувати декілька завдань, які

розв’язуються графічно, за допомогою педагогічного програмного 
засобу GRAN1:



Задачу відшукання розв’язків рівняння/(х)= 0  можна розгляда
ти також як задачу про відшукання розв’язків системи рівнянь

/0  = у - / ( * ) ,
0 = у,

а задачу відшукання розв’язків рівняння /і(х)= /2(х), як задачу 
відшукання розв’язків системи рівнянь

|0  = у - / \ ( х ) ,
10 - у - / 2(х).
Досить часто відшукання розв'язків системи рівнянь виду 

{Оі(х,у)=0, С2(х,у)=0} за допомогою графічних побудов є мало не 
єдиним придатним для практичних застосувань методом, оскільки 
метод виключення змінних чи інші методи не завжди приводять до 
бажаних результатів або ж є надто складними.

Програма передбачає вивчення у 10-11 -х класах 
спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій фізико-математичного 
профілю трьох математичних дисциплін: геометрії, алгебри та ма
тематичного аналізу.

При вивченні теми “Застосування визначеного інтеграла до об
числення геометричних величин”, у розділі “Визначений інтеграл” 
розглядаються питання про обчислення: площ плоских фігур (межі 
яких задані рівняннями в декартових або полярних координатах); 
довжин дуг кривих (заданих параметричними рівняннями та 
рівняннями в явному вигляді в декартових і полярних координатах); 
об’ємів геометричних тіл; площ поверхонь обертання.

За програмою передбачено резерв навчального часу 18 годин, 
який можна використовувати для повторення, узагальнення і сис
тематизації навчального матеріалу, а також для вивчення 
додаткових тем.

При вивченні цих тем досить ефективно може бути викори
станий програмний засіб ОКАИ1. Для прикладу розглянемо задачу 
про обчислення довжини дуги кривої.

Довжина дуги деякої кривої в межах від точкиА(х1,у1)  до
точки В(х2у 2) може бути обчислена за форму

Якщо при цьому крива описується рівнянням



виду у = /^ ( п р и ч о м у у ,  =f(xj,у 2 = f ( х г ) ) ,тоді формула на

буває вигляду L = Якщо крива описується

залежністю між змінними х \ у  в параметричній формі x = y ( t ) , 

y = §(t)  тоді L -

Нехай наприклад, потрібно обчислити довжину дуги парабо
ли у = х 2від точки (0,0) до точки (3,9). В даному прикладі задача

зводиться до обчислення інтеграла Скориставшись

послугою "Інтеграл'’, одержимо В програмі

GRAN1 передбачено спеціальну послугу “Довжина дуги”(в пункті 
“Операції”), звернення до якої дає можливість визначити довжину 
дуги між двома вказаними точками.

При цьому відповідна функціональна залежність може бути 
задана явно (тип у  = f ( x ) ) ,  параметрично (тип x = q( t ) ,  y  = $(t))

в полярних координатах (тип r(F)), у вигляді полінома, що набли
жає таблично задану функцію(тип Poly).

З використанням послуги “Довжина дуги “ для довжини дуги 
параболи в межах від х=0 до х=3 одержуємо Ь=9.75.(рис.4.)

Розглянемо інший приклад про обчислення довжини дуги ко

синусоїди y=cos хпри зміні X в ід ----до —. Послідовність дій при

обчисленні довжини дуги аналогічна попередньому прикладу. От
же результат Ь=3.8201 .(рис.5)

У зв'язку із наявністю типу залежності між змінними -  
“Ламана ALT -  В” -  є можливість продемонструвати ще один 
спосіб обчислення довжини дуги кривої з досить високою точністю 
обчислень. Розглянемо ці ж приклади, використовуючи тип 
“Ламана ALT -  В”.

Оберемо тип залежності між змінними -  “Ламана ALT -  В”, 
для чого досить звернутись до послуги “Ламана ALT -  В” в 
підменю підпункту “Встановити тип” пункту “Опції”, або натисну
ти комбінацію клавіш ALT -  В, або встановити курсор “мишки” 
під вікном “Вибір" на поле “B r o k ” (від broken line -  ламана лінія) і 
натиснути ліву клавішу “мишки”.

Після вказування типу залежності між змінними звернемося 
до пункту “Об’єкт” головного меню і далі до підпункту “Нова ла
мана”.



Рис. 4

Рис.5



В результаті на полі вікна “Графік” з ’явиться нове підменю: 
“Ламана замкнена”, “Ламана незамкнена”. Після обрання одного із 
вказаних типів ламаної на полі вікна “Графік” з ’явиться ще одне 
підменю: “Таблиця з клавіатури”, “Таблиця з файлу”, “Таблиця з 
екрану”. Вкажемо пункти підменю “Ламана незамкнена” і 
" Таблиця з екрану’. При зверненні до підпункту “Таблиця з екра

ну” на полі вікна “Графік” з ’являється координатний курсор. 
Встановлюючи цей курсор (або курсор “мишки”) в потрібні точки 
на екрані і фіксуючи його (натиснення клавіші Епіег чи лівої 
клавіші мишки), вводять одну за однією вершини ламаної. Після 
того, як всі вершини ламаної введено (одним із вказаних способів), 
можна отримати її зображення у вікні Трафік”, для чого досить 
звернутися до послуги “Побудувати” пункту “Графік” (рис.6, 7).

Далі, звернувшись до послуги “Довжина ламаної ” пункту 
“Операції-”, одержимо Ь=9.747, що досить добре узгоджується з 
раніше отриманим результатом для довжини дуги параболи між 
точками (0;0) і (3;9). аналогічно можна наближено обчислити дов

жину дуги, у=соs (х) між точками наблизивши

цю криву відповідною ламаною лінією. Вбудувавши незамкнену 
ламану з 42 вершинами, та скориставшись послугою “Довжина ла
маної”, одержимо 1=3.82, що досить добре узгоджується з раніше
отриманим результатом.

Запропонуємо декілька вправ для самостійного опрацювання: 
Обчислити довжину дуги лінії в заданих межах, усіма запропоно
ваними способами.

1 . . .  1
V = — при ЗМІНІ X ВІД — ДО 4.

х 4
у  = хпри ЗМІНІ Xвід 0 до 1.

у -  2 х при зміні х  від -2  до 3.

у = Іо§ 2 ( х )  при зміні X ВІД — до 8.
4

Отже, використання ЕОМ відкриває широкі можливості 
підсилення мотивації школярів до навчання. Це досягається, по- 
перше, за рахунок незвичного використання комп’ютера на уроках 
математики, що безпосередньо само по собі сприяє підвищенню 
зацікавленості у навчанні, по-друге, за рахунок розподілу навчаль
них задач за ступенем складності, заохочення до отримання 
правильних розв’язків. При цьому завжди можна довести 
розв'язування задачі до чисельного результату, пояснити спосіб 
розв'язування, обговорити його переваги і недоліки, складнощі, що 
виникають при використанні інших методів розв’язування 
подібних задач.



Рис.6

Рис.7



Таким чином, застосування нових інформаційних технологій в 
навчанні, зокрема педагогічного програмного засобу GRAN1 на 
уроках математики, дає можливість забезпечити позитивне 
відношення учнів до навчання, зокрема за рахунок досягнення 
успіху при розв’язуванні різноманітних навчальних задач. Слід 
відмітити, що успішне здійснення навчальної діяльності саме по 
собі є стимулом до навчання. Зникає одна з найважливіших причин 
негативного відношення до навчання — невдача, що виникає в ре
зультаті нерозуміння сутності проблеми, або є результатом значних 
прогалин в знаннях. Як відмічають вчені, ніщо не збентежує 
більше, ніж невдача, ніщо не підбадьорює сильніше, ніж успіх.

Системне та цілеспрямоване використання засобів НІТ в про
цесі навчання математики сприяє гуманітаризації освіти, наданню 
результатам навчання практично значимого характеру, формуван
ню і розвитку образного і логічного мислення учнів, створює 
необхідні умови для інтенсифікації і гуманізації навчального про
цесу, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання, 
надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характе
ру, розкриття творчого потенціалу вчителя і учнів, підвищує рівень 
математичної і інформаційної культури учнів.
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