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Валько К. В., Кузьмич В. І., Кузьмич Л. В., Савченко О. Г.* 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ «GEOGEBRA 3D»  
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕТРАЕДРА ТА ПЛОСКОГО  

РОЗМІЩЕННЯ ТОЧОК 

У шкільному курсі геометрії тетраедр, як просторова 
фігура, детально вивчається у 10-11 класах. При цьому, як 
правило, тетраедр вважається апріорі заданим, і можливість 
його побудови, чи навіть умови самого існування при заданих 
параметрах не досліджується. Найпростіше провести побудову 
тетраедра у прямокутній (декартовій) системі координат  
у просторі, задавши координати чотирьох його вершин. Такий 
метод побудови використовують і в різноманітних комп’ютерних 
програмах, що спеціалізуються на зображеннях плоских та 
об’ємних геометричних фігур. Однак, навіть у цьому випадку 
виникають складнощі, пов’язані з неоднозначністю такої 
побудови. Якщо ж поставлена задача про побудову тетраедра із 
заданими довжинами ребер, то тут виникає питання і про саме 
існування такого тетраедра, і про його просторову орієнтацію.  

Засобом вирішення вказаної проблеми може слугувати 
використання елементів метричної геометрії при побудові 
образів геометричних фігур. У ряді робіт автори звертались до 
методів побудови таких образів з використанням лише 
відстаней між точками певного метричного простору [3-5]. Ці 
методи дозволяють не лише провести візуалізацію певного 
геометричного образу, але і встановити деякі відомі класичні 
співвідношення між цими образами, не використовуючи їх 
геометричний зміст [6-8]. Це вказує на те, що окремі 
геометричні співвідношення носять суто аналітичний характер,  
і можуть бути застосовані у будь-якому метричному просторі 
для його структуризації й подальшого вивчення.  

У даній роботі буде запропоновано один із можливих 
методів побудови тетраедра у тривимірній декартовій системі 
координат, який використовує певну орієнтацію тетраедра  
і довжини його ребер та встановлює можливість такої побудови, 
або ж встановлює випадки його «виродженості» – плоского або 
прямолінійного розміщення вершин тетраедра. Цей метод 
базується на використанні динамічного геометричного 
середовища «GeoGebra 3D» та відомої формули Юнгіуса (або 
Герона-Тартальї) об’єму тетраедра за довжинами його ребер. 
Складність використання цього середовища для побудови 
тетраедра полягає у тому, що воно, як і більшість інших 
подібних програмних продуктів, використовує для побудови 
зображення многогранників координати їхніх вершин. Тому для 
зображення тетраедра із заданими довжинами ребер потрібно 
спочатку встановити його орієнтацію у просторі, вирішити 
питання про існування такого тетраедра та обрахувати 
координати його вершин. Лише після цих операцій середовище 
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зможе зробити візуалізацію цього тетраедра та 
продемонструвати його з різних точок спостереження [1].  

Надалі усі вершини тетраедра будемо розуміти як різні 
точки тривимірного евклідового простору. Встановимо певну 

орієнтацію тетраедра  у цьому просторі. Для цього 

вершину  помістимо у початок системи 

координат, тобто, покладемо: . Вершину 

 візьмемо на додатній частині осі абсцис, тобто, 

покладемо: . Вершину  візьмемо  

у верхній півплощині координатної площини , тобто, 

покладемо: . Вершину  виберемо  
у верхній частині тривимірного простору, тобто, покладемо: 

. Таку орієнтацію тетраедра назвемо додатною  

і позначимо . На Рисунку 1 наведено приклад 

зображення тетраедра з орієнтацією , та довжинами 

ребер: , , , , 

, .  

 

Рис. 1. Тетраедр з орієнтацією   
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При таких довжинах ребер, і при даній орієнтації 
тетраедра, координати його вершин матимуть наступні 
значення [1]: 

 

Зауважимо, що при отриманні координат вершини  

використовувалась формула Герона площі трикутника  за 

довжинами його сторін, а при отриманні координат вершини  

– формула Юнгіуса об’єму тетраедра  за довжинами 
його ребер. У роботі [2] наводяться, також, аналоги формули 
Юнгіуса. Одна з цих формул використовує довжини ребер 
тетраедра, які виходять з однієї вершини, і косинуси плоских 
кутів при цій вершині, а інша – довжини ребер, що виходять  
з однієї вершини, і площі граней тетраедра, які містять ці ребра.  

Отримання наведених вище формул може бути окремою 
задачею для учнів 11-х класів з поглибленим вивченням 
математики, оскільки спирається на відомі їм геометричні 
співвідношення. Таку задачу можна розглянути, наприклад, на 
заняттях математичного гуртка. 

На рисунку 2 наведено зображення правильного 
тетраедра, з одиничною довжиною ребер, у динамічному 
геометричному середовищі «GeoGebra 3D».  
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Рис. 2. Правильний тетраедр  у «GeoGebra 3D» 

За допомогою «GeoGebra 3D» можна візуально впевнитись 
у тому, що чотири точки простору розміщені у одній площині  
(є плоско розміщеними у просторі). Якщо розглянути, 
наприклад, тетраедр з довжинами ребер:  

, 
то його зображення, якщо дивитись з точки над площиною 

(з додатною аплікатою), буде мати вигляд (рис. 3):  
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Рис. 3. Вигляд «плоского» тетраедра  

з точки над площиною  

Такий тетраедр умовно можна назвати «плоским», або 
«виродженим». Цей же «плоский» тетраедр при повороті 
системи координат на певний кут таким чином, щоб точка 

спостереження знаходилась у площині  (з нульовою 
аплікатою), буде виглядати наступним чином (рис. 4):  
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Рис. 4. Вигляд «плоского» тетраедра  

з точки у площині  

Така точка спостереження дає повне уявлення про плоске 

розміщення точок  у тривимірному евклідовому 
просторі [4].  

Чотири різні точки тривимірного простору можуть лежати 
на одній прямій лінії (бути прямолінійно розміщеними). Це 
положення точок також можна розглядати як випадок 
«виродженого» тетраедра. Наприклад, поклавши:  

,  
отримаємо наступне зображення точок (рис. 5).  

Слід зазначити, що у цьому випадку апліката точки  не 
обраховується, а сама точка не відображається на рисунку.  

Наведений нижче матеріал доцільно використовувати  
у класах з поглибленим вивченням математики, однак саме 
динамічне геометричне середовище «GeoGebra 3D» можна 
використовувати і при вивченні математики за рівнем 
стандарту. Можливості цього середовища дозволяють значно 
спростити розуміння учнями геометрії та сприяють розвитку їх 
просторового уявлення.  
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Рис. 5. Прямолінійне розміщення точок   

Подальші дослідження у цьому напрямі можна продовжити, 
зосередивши увагу на побудові більш складних, як плоских, так 
і об’ємних геометричних фігур. 
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ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Аналіз літератури з розвитку та становлення методики 
викладання природничих дисциплін [2; 3; 5] показує, що цикл 
таких дисциплін повинен не тільки знайомити з класифікацією 
природних об’єктів та географічною номенклатурою, а також 
давати знання про природу їх зв’язках і залежностях. Це вказує 
на важливе значення природничих дисциплін в вихованні  
і розвитку здобувачів освіти. 

Наприклад, учні молодшого шкільного віку сприймають світ 
як єдине ціле, не розділяють його прояви на біологічні, фізичні, 
чи хімічні явища. Інтеграція природничих знань на цьому етапі 
навчання дозволяє сформувати правильне, цілісне уявлення 
про прояви природи та створює певну базу для подальшого 
диференційованого вивчення наук про природу. При вивченні 
природничих дисциплін закладаються основи розуміння 
матеріальності та пізнання світу, взаємозв’язку явищ, ідеї 
закономірності та еволюції. Такий підхід сприяє реалізації між 
предметних зв’язків [2]. 

На теперішній час в процесі викладання природничих 
дисциплін збільшується рівень наочності, тому широко почали 
застосовуватись нові інформаційно-комунікаційні технології. 
Вони зараз є просто необхідними, оскільки значна частина 
матеріалу, що вивчається в курсі природничих дисциплін не 
може бути представлена в своєму реальному або натуральному 
вигляді. Застосування інноваційного підходу, що заснований на 
розробці нових ІКТ при вивченні природничих дисциплін, 
розширює спектр видів навчальної діяльності та призводить до 
якісних змін дидактичних вимог до засобів навчання. 

В психологічних дослідження відмічається, що інформаційні 
технології впливають на формування теоретичного, творчого  
і модульно-рефлексивного мислення здобувачів освіти. Але 
разом з тим у сучасних умовах актуальними питаннями 
продовжують залишатися взаємозв’язок здоров’я людини та 
інформаційних технологій, порушення соматичного й психічного 
здоров’я населення, зумовлені інформаційними та 
психоемоційними навантаженнями [6]. 

Візуалізація освітньої інформації на основі ІКТ здійснює 
вплив на формування уявлень, займає центральне місце  
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