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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасні життєво важливі технологічні прориви, що 

здійснюються в будь-якій країні світу із залученням комп’ютерних технологій, 

невпинний розвиток інформатизації соціуму базуються на досягненнях 

математичної науки, високий рівень якої забезпечують кадри з 

фундаментальною фаховою підготовкою, вмінням чітко формулювати й 

успішно розв’язувати теоретичні та прикладні задачі, знаходити нестандартні 

рішення. Такі якості починають формуватися у молоді саме в процесі навчання 

шкільної математики.  

Свого часу в Україні, як складовій частині СРСР, була сформована одна з 

кращих у світі за методичною ефективністю система шкільної математичної 

освіти. У роки незалежності пріоритетним визнали курс на гуманітаризацію 

навчання в школі. Останніми роками спостерігається спад зацікавлення молоді 

в здобутті ґрунтовної природничо-математичної освіти, що в масштабі держави 

матиме найближчим часом негативні наслідки в аспекті забезпечення 

подальшого розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в 

Україні. Стурбованість подібною ситуацією в національній шкільній галузі 

спонукала до прийняття в серпні 2010 р. Концепції Державної цільової 

соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 р., де зазначено: «Поліпшення якості шкільної 

природничо-математичної освіти є необхідною умовою формування 

інноваційного суспільства та підвищення конкурентоспроможності економіки» 

[250]. Розкриття причин і рушійних сил реформування вітчизняної шкільної 

математичної освіти в минулому, особливо в близькому минулому, важливе для 

розроблення нових освітніх стратегій, педагогічних технологій, які 

працюватимуть на майбутнє. 

Звернення до висвітлення вітчизняного досвіду навчання математики в 

другій половині ХХ ст. зумовлене й тим, що в центрі уваги на той час були 

питання вдосконалення змісту й методів вивчення шкільної математики, 

здійснювалися спроби врахування інтересів і нахилів учнів і водночас 
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задоволення нагальних потреб суспільного життя, оновлення підходів до 

розуміння значення математичних знань. Отже, постає потреба в ретельному 

об’єктивному вивченні з нових методологічних позицій, незаангажованих 

ідеологічно, та творчому осмисленні й неупередженій оцінці надбань методико-

математичної думки в Україні, авторитетним представником якої був Іван 

Федорович Тесленко (1908–1994), талановитий учений і педагог, організатор 

методико-математичної роботи в Україні, автор новаторських за своїм змістом 

програм, підручників, посібників і збірників задач із математики (переважно з 

геометрії), експериментальних психолого-педагогічних досліджень, які 

заслуговують на вивчення, творче узагальнення та введення до активного 

наукового обігу, а також адаптацію до сучасних реалій.  

Історіографічний аналіз досліджень, присвячених розвитку методики 

математики в Україні, засвідчив, що педагогічна спадщина й науково-

методична діяльність І. Тесленка висвітлювалася в двох статтях Л. Березівської 

(2005; 2006), у низці ювілейних статей (І. Шиманський (1968), Н. Мацько, 

С. Пономарьов (1977), М. Бурда, Б. Гніденко, Р. Черкасов (1983), О. Глобін 

(2008), В. Малюга (2013). Однак у зазначених публікаціях не ставилося за мету 

проаналізувати весь науковий доробок ученого в контексті розвитку методики 

математики в Україні. Не дістали належного системного вивчення його 

загальнопедагогічні погляди, ідеї, що зберігають наукові праці, підручники й 

посібники для середньої та вищої школи, архівні документи. До цього часу 

спадщина І. Тесленка не була предметом окремого цілісного історико-

педагогічного дослідження. Багатогранність теоретичних міркувань із теорії 

шкільної математики, які не втратили актуальності, досвід співпраці І. Тесленка 

з учителями-математиками середніх шкіл України та історико-педагогічна 

значущість його внеску в розвиток вітчизняної шкільної математичної освіти 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи – «Проблеми шкільної 

математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень 
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Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Історія народної 

освіти і педагогічної думки в Україні (ХІХ–ХХ століття)» (Державний 

реєстраційний номер 0115U005455). 

Тему дисертації затверджено рішенням Ученої ради Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 9 від 25.06.2009 р.) 

та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 

29.09.2009 р.). 

Мета дослідження – здійснити всебічне висвітлення педагогічної 

спадщини та науково-методичної діяльності І. Тесленка в галузі навчання 

шкільної математики для збагачення знання про розвиток шкільної 

математичної освіти в Україні в другій половині ХХ ст. та виокремлення 

положень і рекомендацій ученого щодо викладання шкільної геометрії, які не 

втратили актуальності. 

Відповідно до теми та мети дослідження визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Створити наукову біографію І. Тесленка. 

2. Розкрити загальнопедагогічні погляди вченого на шкільну 

математичну освіту. 

3.  Визначити внесок І. Тесленка в розроблення методики навчання 

шкільної геометрії. 

4. Проаналізувати доробок науковця в контексті модернізації шкільної 

математичної освіти в 1960–1994 роках.  

5. Висвітлити зміст теоретичних і методичних пошуків ученого щодо 

впровадження в шкільну практику основ інформатики та обчислювальної 

техніки. 

Об’єкт дослідження – вітчизняна шкільна математична освіта в другій 

половині ХХ століття. 

Предмет дослідження – науково-методичний внесок І. Тесленка в 

розвиток шкільної математичної освіти в Україні (друга половина ХХ століття). 
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Хронологічні межі дисертації охоплюють період із кінця 1920-х рр. по 

1994 р. Хоча мету дослідження зосереджено на історичному часі другої 

половини ХХ ст., однак власне педагогічну діяльність І. Тесленка відраховуємо 

від 1927 р., коли він почав працювати сільським учителем, що пов’язуємо з 

початковим нагромадженням педагогічного досвіду. Верхня межа зумовлена 

об’єктивним закінченням ученим педагогічного пошуку в галузі методики 

шкільної освіти (відхід І. Тесленка у вічність).   

На різних етапах дослідження використовувалися такі методи: 

- теоретичний та історико-логічний аналіз, синтез, систематизація 

і класифікація друкованих джерел та архівних матеріалів із досліджуваної 

проблеми, що дало можливість якнайповніше окреслити внесок педагога в 

розвиток шкільної математичної освіти; 

- персоналістично-біографічний, який застосовувався для аналізу 

життєвого й творчого шляху І. Тесленка у сув’язі внутрішньо-особистісних і 

зовнішніх (соціальних, політичних і суто педагогічних) чинників;    

- хронологічно-системний, що забезпечив здійснення періодизації 

педагогічної і наукової діяльності вченого в динаміці й часовій послідовності; 

- проблемно-генетичний, який дав змогу на підставі 

ретроспективного вивчення спадщини І. Тесленка встановити ключові 

концепти його наукової спадщини й узагальнити його педагогічні погляди та 

ідеї з метою розроблення структури дисертації; 

- герменевтичний, що допоміг заглибитися в зміст його праць та 

публікацій досліджуваного історичного періоду;  

- інтерв’ю, які допомогли поглибити розуміння особистості вченого. 

Джерельну базу дослідження становлять писемні й усні джерела. До 

перших віднесено опубліковані праці І. Тесленка (посібники (підручники) для 

середньої школи, посібники для вчителів, наукові статті, тексти доповідей, 

методичні рекомендації (поурочне планування), методичні листи, збірники 

задач і вправ) і неопубліковані – рукопис докторської дисертації  (відділ 

рукописів дисертацій Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського), архівні 
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матеріали: автобіографія, написана І. Тесленком 22 квітня 1958 р., особова 

справа І. Тесленка (архів Інституту педагогіки НАПН України), приватний 

архів педагога, фотографії (архів Педагогічного музею України).  

Окрему групу писемних друкованих джерел становили праці колег і 

сучасників ученого (навчальні й методичні посібники, монографії, наукові 

статті); педагогічна література в контексті досліджуваного періоду; історико-

педагогічні та методико-математичні напрацювання сучасних українських 

учених (дисертації, автореферати, монографії, статті); матеріали періодичних 

видань зазначеного періоду («Радянська школа» (1945–1991), «Математика в 

школе» (рос.) (1945 – до сьогодні), «Математика в школі» (методичний збірник 

статей) (1949–1958), «Наукові записки Львівського педагогічного інституту» 

(1947–1960), «Радянська освіта» (газета) (1945–1991), «Наукові записки 

Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР» (1948–1992), «Методика 

викладання математики» (республіканський науково-методичний збірник) 

(1965–1983), «Методика викладання математики і фізики (республіканський 

науково-методичний збірник» (1984–1991), «Учительська газета» (1952 – до 

сьогодні)) та матеріали сучасних періодичних психолого-педагогічних і 

методико-математичних видань («Радянська освіта» (1946–1990), «Освіта» 

(1991 – до сьогодні), «Освіта в Україні» (1997 – до сьогодні), «Рідна школа» 

(1992 – до сьогодні), «Педагогічна газета» (1996 – до сьогодні), «Дидактика 

математики: проблеми і дослідження» (1993 – до сьогодні), «Математика в 

школі» (1997 – до сьогодні), «Шлях освіти» (1995–2013), «Педагогіка і 

психологія» (1996 – до сьогодні)), періодичні електронні журнали 

(«Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку», 

«Педагогічні науки»).  

Усними джерелами стали зібрані в процесі індивідуальних бесід й 

анкетування матеріали спогадів учнів (М. Бурда, О. Глобін) і колег ученого 

(Н. Барило, В. Опанасенко, П. Ротаєнко). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше в 

результаті аналізу праць І. Тесленка (188 одиниць) всебічно висвітлено його 
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науково-методичні здобутки й діяльність з удосконалення шкільної 

математичної освіти, чим обґрунтовано посутність його наукового внеску. За 

критерієм зміни виду наукової діяльності вченого визначено два її основні 

періоди: 1927–1958 – період становлення І. Тесленка як науковця-дослідника; 

1958–1994 – період розквіту методико-математичної творчості вченого; 

охарактеризовано внесок І. Тесленка в розвиток методики навчання шкільної 

геометрії (створення підручників (для 8 кл.) і посібників (для 5, 9–11 кл.), 

методичних матеріалів для вчителів, участь у розробленні питань позакласної 

роботи з математики, упровадженні в шкільну практику програмованих 

посібників із математики, навчальних матеріалів для факультативних занять із 

геометрії, обґрунтуванні використання наочності на уроках геометрії 

(створення гомотрансформаторів для демонстрації геометричних перетворень 

[Додаток С]); визначено загальнодидактичні погляди вченого (обґрунтування 

ним світоглядних, інтелектуальних і виховних можливостей шкільної 

математики для формування особистості школяра; ідеї про забезпечення 

науковості викладу шкільної геометрії у поєднанні з розкриттям прикладного 

змісту математичних абстракцій); розкрито роль І. Тесленка в модернізації 

шкільного курсу геометрії (оновлення навчальних програм, розроблення 

факультативних занять із геометрії, упровадження в шкільну практику 

програмованого навчання (60–70-ті роки ХХ ст.), його новаторський доробок, 

пов’язаний із започаткуванням вивчення основ інформатики в старшій школі 

(80-ті роки ХХ ст.); висвітлено практично орієнтовану науково-дослідну 

діяльність педагога (проведення й моніторинг експериментальної роботи з 

упровадження нових програм і підручників; організація та участь у численних 

конференціях, семінарах для вчителів, присвячених проблемам оновлення 

шкільного курсу геометрії; проведення математичних олімпіад; вивчення та 

популяризація кращого досвіду учителів-новаторів) [Додаток К].  

Подальшого розвитку набуло знання про перебіг реформовчих процесів у 

галузі шкільної математичної освіти в Україні у 1948–1994 рр. 
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Уточнено біографічні відомості про І. Тесленка (здобуття вченим 

початкової освіти, участь у ліквідації неписьменності серед шахтарів (Донбас) у 

1928–1930 рр., робота в Українському поліграфічному інституті, м. Львів). До 

наукового обігу введено невідомі архівні документи (автобіографія, написана в 

Києві 22 квітня 1958 р. [Додаток М], атестат професора (1971) [Додаток В], 

диплом доктора (1971) [Додаток Д], різні особисті характеристики, видані НДІ 

педагогіки УРСР (1970, 1972, 1974, 1983, 1985) [Додаток Б], зокрема для 

дозволу на участь у зарубіжних наукових конференціях в Угорщині, Болгарії, 

Великій Британії), що доповнюють відомості про життя та науково-педагогічну 

діяльність ученого. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в такому: 

зібраний фактографічний матеріал та обґрунтовані основні положення і 

висновки дисертації, що поглиблюють й уточнюють історико-педагогічні 

відомості про розвиток шкільної математичної освіти в Україні у другій 

половині ХХ ст., можуть бути використані як додаткове, перевірене часом 

джерело знань у модернізації сучасної шкільної математичної освіти, у фаховій 

підготовці й перепідготовці вчителів математики. Здобуте систематизоване 

знання буде корисним у розширенні курсів історії педагогіки та історії 

методики математики в Україні (у другій половині ХХ ст.), а також в оновленні 

змісту навчальних підручників і методичних посібників з історії педагогіки, 

історії математики, методики математики. Дисертаційні матеріали й теоретичні 

узагальнення стануть у нагоді майбутнім учителям-фахівцям під час написання 

курсових, дипломних і магістерських робіт, а також у пошуково-дослідницькій 

роботі науковців, викладачів, методистів, учителів.  

Результати дослідження впроваджувались у навчальний процес 

Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини (довідка 

№ 2577/01 від 05.10.2015 р.), Ніжинського державного університету ім. Миколи 

Гоголя (довідка №5 від 03.03.2016), Ніжинського аграрного коледжу 

відокремленого підрозділу НУБІП України (акт від 19.01.2016), Херсонського 

державного університету (довідка 01-28/2063 від 12.10.2015). 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях різного рівня: 

міжнародних – «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики» 

(Київ, 2011), «Історія розвитку науки, техніки та освіти за темою: «Наукові та 

науково-технічні школи» (Київ, 2012), «Історія та методика викладання 

математики» (Київ, 2012), «Математика в сучасному технічному університеті» 

(Київ, 2013), «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 2013), «Science and Education a 

New Dimension: Pedagogy and Psychology» (Будапешт, 2013), «Савремене 

тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учительських 

(педагошким) факультетима» (Вранья, Сербія 2013), «Проблеми сучасного 

підручника» (Київ, 2014), «Освіта крізь призму мікроісторії» (Київ, 2015), 

«Ителлектуальный понтенциал ХХІ века 2015» (Иваново, 2015); всеукраїнських 

– вісімнадцята наукова конференція молодих істориків науки, техніки та освіти 

і спеціалістів, присвячена 150-річному ювілею В.І. Вернадського (Київ, 2013), 

«Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної 

освіти» (Київ, 2014), звітні наукові конференції Інституту педагогіки НАПН 

України (Київ, 2014–2015), обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 20 одноосібних 

публікаціях, із них 7 – у наукових фахових виданнях, 10 – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій, 2 – у зарубіжних періодичних виданнях та в 

1 довідково-бібліографічному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 300 сторінок: основний текст – 198 

сторінок; список використаних джерел – 46 сторінок (445 найменувань); 

додатки – 56 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. Наукова біографія І. Тесленка на тлі розвитку вітчизняної 

шкільної математичної освіти 

1.1. Становлення І. Тесленка як науковця-дослідника  

(1908–1958 рр.) 

Звернення до творчої біографії вченого є універсальною науковою 

традицією, яка збагачує й урізноманітнює уявлення про розвиток і 

нагромадження знання, зокрема й про історико-педагогічний процес, сприяє 

його поглибленому осмисленню, а також, як пише академік О. Сухомлинська, 

«відкриває нові грані, новий зміст, нові цінності цього процесу як важливі 

складові наукового дискурсу» [286, c. 11]. 

Біографістика, як історико-культурологічний феномен, є своєрідним 

засобом відображення суспільно-політичних змін, трансформацій свідомості й 

світоглядних цінностей людей. Із здобуттям нашою країною незалежності 

активізувалося звернення до витоків національної науки і культури, «постала 

об’єктивна потреба створення справжньої історії нашого етносу, заповненні 

«білих плям» в історичному процесі, переосмислення ролі особи в історії» [86, 

c. 16]. У цьому зв’язку виникла потреба реконструювати нередуковану історію 

України, активізувалася проблема побудови реальної картини історико-

педагогічного процесу, що відбувався на українських землях у різні періоди 

існування нашого народу, зокрема в портретах його творців. Провідним стає 

завдання створити наукові біографії культурно-освітніх діячів, які зробили 

внесок у розвиток національної школи й педагогіки, але чия діяльність не 

дістала належного висвітлення і не була ґрунтовно вивчена [86, с. 16]. Як 

зазначає О. Сухомлинська, «саме життя педагога, його особиста біографія часто 

є основою наукової реконструкції епохи, висвітлює загальнопедагогічний 

досвід того чи іншого періоду… дає матеріал для реконструкції, зіставлення й 

висновків історико-педагогічного характеру» [86, c. 19]. 

Створенню наукової біографії Івана Федоровича Тесленка (1908–1994) – 

талановитого вченого, педагога-методиста, першого доктора наук з методики 

викладання математики в Україні (на той час – УРСР), одного з організаторів 
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методико-математичної роботи, автора численних підручників, посібників, 

задачників, експериментальних психолого-педагогічних досліджень – присвя-

чено цей розділ. 

Як засвідчено в автобіографії Івана Федоровича Тесленка [442], він 

народився 26 січня 1908 р. у селі Домоткані Верхньодніпровського району 

Дніпропетровської обл. (Верхньодніпровський повіт Катеринославської 

губернії) у селянській родині. Його дитинство затьмарилося ранньою смертю 

мами, і він із сестрою Поліною Федорівною виховувався батьком, який із 

1930 р. працював у колгоспі. У дитячі роки умов для навчання брата й сестри не 

було, бо родина жила бідно. 

Велику роль у долі майбутнього вченого відіграла дядина, вчителька 

місцевої школи Є. Горшкова. Вона організувала при церковнопарафіяльній 

школі для дітей, які хотіли вчитися, безкоштовні уроки з математики, фізики, 

біології, географії, історії, мови. Маленький Іван також відвідував ці уроки. 

Учителька відразу помітила здібності хлопчика до математики і всіляко стала 

йому допомагати [22, c. 492]. У результаті таких індивідуалізованих занять, що 

відбувалися протягом трьох зим, Іван Тесленко в 1923 р. склав екстерном 

іспити за курс семирічної школи і вступив на підготовчий курс 

Верхньодніпровського педагогічного технікуму. При закладі працював 

математичний гурток, у роботі якого хлопець брав активну участь. Саме в 

цьому гуртку сформувався і виявився його інтерес до науки [22, с. 492].  

Студент Іван Тесленко поєднував навчання з громадською роботою. У 

1926 р. він розпочав керувати форпостом
1
 юних піонерів у середній школі №1 

м. Дніпродзержинська (колишнього Верходніпровська). Звідти був направлений 

делегатом до Москви на Всесоюзний зліт із питань роботи з піонерами, у якому 

брала участь Н. Крупська [22, с. 492]. 

Трудову діяльність випускник І. Тесленко розпочав у 1927 р. як класовод 

і вчитель математики в першій заводській школі с. Бородаївка Верхньодні-

                                                             
1
 Форпост – це об’єднання учнів-піонерів та жовтенят певної школи з метою організованого проведення 

піонерського впливу на решту учнів і школу.  

Форпост - передня варта, передній пост охоронних частин; укріплений пункт на кордоні [279, c. 626]. 
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провського р-ну Дніпропетровської області [443]. Також у цей час він 

виконував обов’язки секретаря комсомольської організації та голови сільського 

клубу [443]. 

З особової справи Івана Федоровича [443] відомо, що у 1928 р. за 

путівкою райкому комсомолу він приїхав працювати вчителем математики в 

Донбас, де з 1929 р. викладав математику і фізику в 7-річній школі Брянської 

копальні, Київського району на Донбасі. Саме тут він розпочав керувати 

районною предметною комісією вчителів математики й головував у штабі з 

ліквідації неписьменності (лікнеп) серед шахтарського населення копальні [21, 

с. 278]. 

Уважаємо цікавими свідчення І. Тесленка про перебіг ліквідації 

неписьменності серед населення України й масштабність відповідних 

державно-громадських заходів, здійснюваних у 20–30-х рр. ХХ століття. У 

спогадах Івана Федоровича, як учасника цих подій, зазначено: «За наказом 

голови Брянської сільської ради робітничо-селянських і червоноармійських 

депутатів усі вільні приміщення (шахтоуправління, червоні куточки, їдальні й 

навіть деякі квартири шахтарів) були переобладнані в класи лікнепу. А в 

шкільних приміщеннях (семирічних та початкових) навчання проходило в три 

зміни (у дві зміни навчалися слухачі лікнепу). Із великим задоволенням 

учителями працювали всі навчені грамоти (майстри, інженери, техніки та 

робітники), використовуючи як підручники, окрім шкільних букварів, будь-які 

тексти, книги та газети, які були набрані великими буквами» [376, c. 9]. Але 

складність завдання полягала в тому, що потрібно було враховувати 

багатонаціональний склад населення, яке працювало в копальнях Донбасу. Як 

писав Іван Тесленко, «на засіданнях штабу регулярно, раз на місяць, 

заслуховували інформацію про хід результатів навчання, відбувався обмін 

досвідом і вироблялися методичні рекомендації та проходило консультування з 

окремих питань» [376, с. 9]. Уже через 2 роки роботи голова штабу лікнепу Іван 

Федорович прозвітував: «У Брянській копальні усі вміють читати» [376, с. 8]. 
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У 1929 р. за рекомендацією Київського РК ЛКСМУ І. Тесленка 

призначили організатором і директором Брянського робітфаку
2
 Луганського 

інституту городництва [442]. Але вже через рік його призвали до лав Червоної 

Армії, а після демобілізації в 1932 р. він приїхав до Харкова й почав працювати 

викладачем фізики в музично-театральному технікумі [442]. 

В автобіографії І. Тесленка зазначено, що в 1933 р. він працював 

викладачем математики на робітфаці Харківського транспортного інституту, 

причому на кількох відділеннях (денному і вечірньому) [442]. А через рік за 

рекомендацією Луганського обласного комітету працівників освіти Іван 

Федорович вступає на фізико-математичний факультет Харківського 

державного університету, поєднуючи активну громадську роботу й викладання 

математики в інженерно-транспортному інституті. У цей час на формування 

наукового світогляду Івана Тесленка значною мірою вплинули такі видатні 

математики-викладачі ВНЗ, як Д. Синцов, А. Сушкевич, Л. Гиршвальд, 

О. Смогоржевський [22, c. 492]. Із особливим захопленням Іван Федорович 

слухав курси лекцій Д. Синцова [22, с. 492], відомого вченого в галузі вищої 

геометрії – геометричної теорії диференціальних рівнянь. Припускаємо, що 

саме він збудив у студента І. Тесленка пожиттєвий інтерес до такої галузі 

математики, як геометрія. 

У 1939 р. Іван Тесленко з відзнакою закінчив університет (вечірній 

відділ) і одержав направлення на роботу до Харківського педагогічного 

інституту викладачем математики, де читав спецкурс елементарної математики, 

аналітичну геометрію й методику математики [22, с. 492]. А вже 1940 р. Івана 

Федоровича призначили помічником декана фізико-математичного факультету 

Харківського педінституту [442]. 

Із початком Другої світової війни (1941 р.) І. Тесленко евакуювався до 

м. Актюбінська Казахської РСР, де працював начальником цеху на 

                                                             
2
Робітфак (робітничий факультет) – в СРСР з 1919 р. до кінця 30-х років – загальноосвітній навчальний заклад 

для прискореної підготовки робітників і селян до вступу у вузи [160, c. 586]. Загальноосвітні навчальні курси 

для підготовки робітників і селян до вступу у вищі навчальні заклади. На робітфак приймали робітників і селян 

за відрядженням партійних, комсомольських і профспілкових організацій. Від вступників вимагалось лише 

вміння читати, писати та знати 4 арифметичні дії. 
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Будаївському комбінаті НКВС. За рішенням обкому КП Казахської РСР Івана 

Федоровича перевели на роботу завучем і викладачем технологій будівельних 

матеріалів в Актюбінський будівельний технікум, де він працював до 1945 р. 

[442]. 

У повоєнні роки в країні відчувалася гостра нестача навчальної 

літератури, і зокрема методичних посібників для вчителів математики, що 

ускладнювалося невідповідністю змісту підручників для учнів навчальним 

програмам. Обґрунтовуючи це становище, Іван Федорович у статті 

«Математична освіта в УРСР» [336, с. 23] наголошував на необхідності 

розв’язання такого протиріччя. У цей період велику методичну допомогу 

вчителям України надавали педагогічні журнали «Радянська школа» та 

«Математика в школе» (рос.), де друкувалися програми з математики для 

середніх шкіл на певні навчальні роки, методичні та дидактичні рекомендації 

щодо розв’язування задач і проведення уроків, листи читачів-учителів і фахові 

відповіді, матеріали про вступні екзамени, позакласну роботу тощо. 

У 1945 р. за викликом Міністерства освіти УРСР Іван Федорович 

повернувся до України й був направлений на роботу до міста Львова [442], де 

продовжив педагогічну діяльність у Львівському педагогічному інституті, 

спочатку на посаді старшого викладача, а потім протягом восьми років як 

завідувач кафедри математики, декан фізико-математичного факультету [21, 

с. 278]. Першою науковою публікацією І. Тесленка став «Збірник задач та вправ 

з елементарної математики для учасників математичних олімпіад школярів 

міста Львова» (1948) [116], який учений підготував із колегами зі Львівського 

педагогічного інституту – Л. Волковиським, О. Костовським, С. Яровим. 

Пізніше (1950 р.) автори доповнили й відредагували цей збірник [436]. 

У перші повоєнні роки віхою наукового творчого життя вченого став 

успішний захист у 1950 р. кандидатської дисертації з методики математики за 

темою «Метод інверсії» [21, с. 278]. Наголосимо, що Іван Федорович написав і 

захистив її без наукового керівника, що, на наше переконання, свідчить про 

набуту ним високу фаховість і творчу наполегливість. У 1952 р. І. Тесленку 
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було присвоєне звання доцента, що в часі співпало з відкриттям кафедри 

методики математики у Львівському педагогічному інституті [442]. Із 1 січня 

1953р. по 1 вересня 1953 р. на запрошення ректорату він також працював на 

кафедрі математики та фізики Українського поліграфічного інституту, читаючи 

лекції [272], а з 1954 р. почав керувати аспірантами, і, як згадував Іван 

Федорович, «за цей час три мої аспіранти закінчили аспірантуру і підготували 

дисертації до захисту» [442]. 

Для студентів згаданих Львівських ВНЗ учений читав різноманітні курси 

з вищої математики, а саме: математичний аналіз, диференціальна та 

аналітична геометрія, основи геометрії, проективна й нарисна геометрія, 

спецкурси з елементарної математики, методика та історія математики [22, 

с. 493]. Слухачі лекцій Івана Федоровича зазначали, що ті «відзначалися 

вмінням педагога розкрити секрети власної творчої лабораторії, передати їх 

студентам – майбутнім фахівцям й учителям» [22, с. 493]. 

Перші статті І. Тесленко присвятив гуртковій роботі з математики у 

школах м. Львова. Свою тісну співпрацю з учителями математики він висвітлив 

у ряді публікацій «Про метод інверсії» (1951) [388], «Питання історії 

математики на уроках і заняттях математичних гуртків у середній школі» 

(1955) [369], «Про одну конструктивну задачу (задача Мольфатті)» (1956) [389], 

«Про елементарно-геометричні роботи Леонарда Ейлера» (1958) [387]. 

У Львівський період діяльності вчений зосередив свої наукові пошуки на 

розробленні питань наукових основ викладання математики і підготовки 

майбутніх учителів математики, які відображено у таких статтях «Про 

практичну підготовленість молодого вчителя математики» (1955) [392], «Про 

покращення професіональної підготовки учителя математики» (1955) [391], 

«Підготовка вчителя математики середньої школи у педвузі» (1956) [373]. Іван 

Федорович узагальнив також напрацювання співробітників кафедри 

елементарної і вищої математики Львівського педінституту (де він працював) 

щодо підвищення професійної підготовки майбутніх учителів математики, 

зокрема ряд методичних вимог для всіх викладачів математичного факультету 
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[391, c. 44]. На думку автора статті, до таких вимог мали відноситися: 

«Досконале знання усіма викладачами факультету програми з математики 

середньої школи (зокрема, потрібно бути обізнаним з практикою роботи 

учителів математики різних шкіл), кожен викладач мав виготовити 1-2 лекції на 

теми шкільної математики та виступити з ними перед учителями, брати активну 

участь у проведенні шкільних олімпіад, у роботі учнівських математичних 

гуртків, у прочитанні лекцій зі шкільної математичної освіти студентам 

педінституту, взяти під контроль питання добору задач і прикладів для 

проведення практичних занять (особливу увагу пропонувалося звертати на 

політехнічний зміст задач) та ін.» [391, с. 44–46]. 

У 1955 р. Іван Федорович опублікував статтю «Про практичну 

підготовленість молодого вчителя математики» [392], в якій проаналізував 

підготовку студентів до шкільної практики та вимоги до її здійснення. Щоб 

полегшити проходження практики, викладацький колектив кафедри методики 

математики Львівського педінституту за очільництва І. Тесленка дотримувався 

таких підходів: 1) максимально наблизити умови практики студентів 

педагогічного інституту до умов майбутньої роботи; 2) сформувати у студентів 

ряд практичних навичок щодо політехнічного навчання учнів; 3) вдоскона-

лювати у них вміння робити аналіз та давати ґрунтовну рецензію уроків інших 

учителів, розвивати вміння планувати уроки з тієї чи іншої теми чи розділу 

курсу математики, уміння добирати вправи до кожного уроку тощо. «Над 

розв’язуванням цих завдань працював колектив інституту протягом усіх 

чотирьох років навчання студентів» – зазначав учений [392, с. 42–43].  

Аналізуючи проходження студентами педагогічної практики з 

математики, Іван Федорович поряд із позитивними аспектами (уміння 

самостійно виготовляти наочні посібники самим студентом чи разом із учнями, 

проведення математичних екскурсій на природу з метою збирання цікавого 

матеріалу для практичних задач, проведення математичних гуртків, знайомство 

зі змістом, формами та організацією масової роботи в селі тощо) виявив такі 

недоліки: недостатність знань студентів із креслення, через що вони 
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відмовлялися його викладати, недостатня підготовка до проведення позакласної 

роботи. Тому Іван Федорович зробив такі висновки щодо покращення 

підготовки до педагогічної практики: «У курсі методики математики необхідно 

поряд із загальнометодичною характеристикою того чи іншого питання 

приділяти увагу реалізації цих питань на конкретних уроках (для цього слід 

користуватися передовим педагогічним досвідом учителів математики), 

потрібно навчити студентів при підготовці до уроку чітко ставити дидактичну 

ціль уроку, розумно підходити до вибору методичних прийомів і методів 

навчання відповідно до теми заняття та ін.» [392, с. 43–44]. 

У статті «Підготовка вчителя математики середньої школи у педвузі» 

(1956) І. Тесленко знову звернувся до теми підготовки студентів до 

проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах [373], 

здійснивши чіткий аналіз лекцій викладачів інституту, окресливши важливість 

проведення практичних та лабораторних занять із курсу шкільної математики, 

оскільки такі «заняття розвивають у студентів творчу ініціативу, кмітливість, 

уміння і навички самостійно розбиратися в навчальному матеріалі, знаходити 

необхідну літературу, розв’язувати складні завдання» [373, с. 35].  

Педагог наголошував на важливості виробляти в студентів уміння 

застосувати здобуті знання на практиці, поводити себе на уроці, манеру 

спілкування з дітьми, учити працювати зі шкільною документацією тощо. Тому 

наполягав, що «в інтересах професійної підготовки майбутніх учителів 

необхідно, щоб уся науково-дослідна робота інституту була підпорядкована 

завданням поліпшення навчально-виховного процесу в школі» [373, с. 36]. 

Головним завданням підготовки нових учителів учений визначив творчий 

підхід до шляхів піднесення навчально-виховної роботи, «бо це запорука успіху 

у підготовці вчительських кадрів» [373, с. 36]. А ще Іван Федорович звертав 

увагу на корисність широкого обміну досвідом між викладачами педінститутів, 

про що розповідав на семінарах, конференціях, на сторінках педагогічної преси. 

Внеском І. Тесленка в підвищення регіональної фаховості учителів 

(м. Львів і Львівська область) вважаємо той факт, що він багато років керував 
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обласним семінаром учителів математики, де читав лекції з найважливіших 

питань вивчення шкільного курсу математики. За сумлінну працю в 1957 р. 

Івана Федоровича було нагороджено почесним знаком «Відмінник народної 

освіти». Його робота як голови обласної секції астрономо-фізико-математичних 

наук товариства «Знання» неодноразово відзначалася обласними й 

республіканськими грамотами [22, с. 493]. 

Уже у львівський період життя І. Тесленко поєднував інтенсивну 

педагогічну діяльність із науковими дослідженнями, які присвячував питанням 

удосконалення змісту математичної освіти, методики викладання геометрії в 

середній школі, а також формування в учнів і студентів наукового світогляду в 

процесі вивчення математики [22, с. 493].  

Для повнішого окреслення інтересів ученого в цей період згадаємо ще 

про статтю «Про викладання математики у зв’язку з виробничою діяльністю 

учнів» (1960), у якій він розкрив важливість забезпечення зв’язку теоретичних 

математичних знань із потребами реального життя. Хоча стаття датована 

1960 р., але в ній викладено погляди й досвід ученого, сформовані саме 

протягом умовно виокремленого нами першого періоду його діяльності. 

І. Тесленко писав, що саме під час роботи в Актюбінському технікумі, а потім – 

з учителями В. Сисоєвим, М. Крайзманом (м. Львів) та на основі власного 

досвіду проведення математичних вечорів із учнями 8–10 кл. середніх шкіл 

№ 51, 28, 44 м. Львова, він дійшов висновку про необхідність забезпечення 

зв’язку навчання математики з виробничою діяльністю учнів. Учений 

проаналізував п’ятирічну (1955–1960 рр.) роботу вчителів шкіл із виробничим 

профілем навчання [358, с. 20] і, на нашу думку, відобразив свій педагогічний 

досвід. Зауважимо, що в повоєнні роки в СРСР працювали школи з виробничим 

навчанням (промислового профілю, сільськогосподарського профілю тощо), які 

не тільки готували учнів до праці, а й організовували їхню трудову діяльність 

на виробництві, збагачували учнів конкретними уміннями та навичками з 

певної робітничої спеціальності. Вивчення технології виконання деяких 

виробничих операцій у багатьох випадках було пов’язано з умінням виконувати 
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математичні розрахунки, вимірювання, робити технічні малюнки, креслення 

[358, с. 20]. І, хоча такі школи не були поширеним явищем, вони задовольняли 

тогочасні суспільно-економічні запити суспільства на підготовку молоді до 

професійної діяльності. 

Іван Федорович у цій статті зазначав, що вчителям математики в школах 

із виробничим навчанням корисно й потрібно знати математичну основу різних 

виробничих процесів: «Саме це поліпшувало підготовку учнів до осмислення їх 

трудової діяльності, сприяло подоланню абстрактності математичних знань, 

активізувало навчальний процес, розвивало в учнів самостійність, 

ініціативність для виконання як виробничих, так і навчальних завдань» [358, 

c. 16]. Як свідчив учений, викладачі й учителі докладали значних зусиль для 

відшукання на базових для шкіл підприємствах відповідного дидактичного 

матеріалу для своїх уроків з математики, але у цілому це залишалося 

невирішеною проблемою. Тому він констатував назрілу потребу видавати на 

допомогу учителям серії книжок, де б висвітлювалися питання застосування 

математики в автосправі, у будівельній справі, на транспорті, у сільському 

господарстві, машинобудуванні, у роботі тваринницької ферми, у геодезії і т.д. 

[358, с. 16–18]. 

Результатами теоретико-математичних наукових досліджень Івана 

Федоровича, починаючи з 1948 до кінця 50-х рр. ХХ ст., стали матеріали 

дисертації «Метод інверсії» (1950) [354], а також ряд посібників: збірник задач 

для допомоги учасникам шкільних математичних олімпіад [116; 436], нарис про 

геометричні побудови [309], збірник лекцій для студентів про метод інверсії та 

його застосування [330; 339], посібник для студентів про елементи сферичної 

геометрії [316], посібники для студентів про особливості геометричних задач на 

побудову в планіметрії [295], про метод М. Лобачевського для розв’язування 

алгебраїчних рівнянь [341], посібники для студентів про алгебраїчний метод 

розв’язування конструктивних задач [295], про збірник геометричних задач 

практичного й виробничого характеру [322], а також методичні розробки для 

гурткової роботи з математики в школі [388; 369; 387; 389; 297], численні статті 
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[358; 353; 403; 318; 408; 401; 391; 392; 317; 373; 78; 380; 319; 371], аналіз яких 

дає нам підстави для твердження про плідність і різнобічність наукових 

пошуків науковця впродовж першого періоду науково-педагогічної діяльності, 

про становлення і сформування його як ученого і методиста. Праці І. Тесленка 

сприяли розв’язанню такої проблеми, як заповнення прогалин у забезпеченні 

студентів і учителів необхідною навчально-методичною літературою, що було 

затребувано тогочасною освітньою реальністю. 

 

1.2. Розквіт науково-педагогічної діяльності вченого (1958–1994 рр.) 

На нашу думку, історію й доробок Інституту педагогіки УРСР
3
 (м.Київ) 

складно уявити без діяльності Івана Федоровича Тесленка, який із 1958 р. 

очолював у ньому відділ методики математики [443], маючи на той час           

32-річний стаж педагогічної роботи. Починаючи з цього часу, більшість його 

досліджень у цей новий у науково-творчому відношенні період були пов’язані з 

вирішенням проблем змісту математичної (геометричної) освіти, історії і 

методики викладання геометрії в середній школі та педагогічних інститутах 

[21, с. 278]. Крім того, учений проводив велику фахово-громадську роботу: 

допомагав школам поліпшувати стан навчання математики учнів, часто 

виступав із лекціями перед учителями, брав активну участь у рецензуванні 

навчальних посібників, у підготовці й проведенні шкільних олімпіад [22, 

с. 493]. Певним визнанням плідності його роботи вважаємо присвоєння 7 

березня 1962 р. І. Тесленку звання старшого наукового співробітника зі 

спеціальності «Методика математики» [443]. 

24 грудня 1958 р., відповідно до рішень ХХІ з’їзду КПРС, Верховна Рада 

СРСР прийняла закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і подальший 

розвиток системи народної освіти в СРСР» [112, 114], а 17 квітня 1959 р. 

Верховна Рада УРСР у повній відповідності прийняла закон «Про зміцнення 

зв’язку школи з життям і подальший розвиток системи народної освіти в 

                                                             
3
 Протягом років назва Інституту педагогіки змінювалася та уточнювалася: з 1926 р. — Український науково-

дослідний інститут педагогіки; з 1955 р. — Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР; з 1992 р. — Інститут 

педагогіки АПН України, з 2010 р. — Інститут педагогіки НАПН України (надалі – НДІ педагогіки). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://uk.wikipedia.org/wiki/1955
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/2010


22 
 

Українській РСР» [110; 111; 8]. Зазначені закони справили істотний вплив на 

перебудову змісту шкільної освіти, зокрема семирічну школу було 

реформовано у восьмирічну, і восьмирічна освіта стала обов’язковою [110,c. 3–

4; 112, с. 3–8]. Також було встановлено «три типи шкіл, які надавали середню 

освіту: загальноосвітня трудова та політехнічна школа з виробничим навчанням 

(ІХ-ХІ класи), вечірня та заочна школи, технікуми та інші спеціалізовані 

навчальні заклади» [110, с. 4–5].  

Зазнав змін і зміст математичної освіти. Із навчальних планів вилучили 

тригонометрію, як самостійний предмет. Алгебра, як предмет, що викладали у 

старших класах, була реформована в новий предмет «Алгебра та елементарні 

функції» [165, с. 34–35]. Через зміни в структурі середньої освіти розробили 

нові програми з математики, які містили 2 предмети – алгебру та геометрію, 

видали нові підручники для шкіл, які проходили експериментальну перевірку в 

школах України, серед них: «Алгебра та елементарні функції» Є. Кочеткова та 

О. Кочеткової (1966), «Геометрія VI-VIII» М. Нікітіна (1961), «Збірник задач з 

геометрії VI-VIII» М. Нікітіна та Г. Маслової (1959) [336, с. 23–24]. 

Таким чином, уважаємо, що шкільна математична освіта набула нового 

імпульсу саме наприкінці 50–60-х років ХХ ст., але водночас визрівала 

проблема її подальшого реформування. Слід наголосити, що ідеї про 

необхідність реформування шкільної математичної освіти в той час загалом 

були актуальними й у розвинутих європейських країнах (Великобританії, 

Франції, Бельгії) [336, с. 24]. Так, з другої половини ХХ ст. в Європі було 

розпочато реформу математичної освіти [187, с. 41]. На математичному 

конгресі в Амстердамі (1954 р.) [164] увазі представників різних країн була 

запропонована доповідь про радикальну реформу шкільної математики [187, 

c. 41–42], яка мала полягати в осучасненні шкільного курсу математики. Ідею 

запропонували французькі вчені, прихильники школи Бурбакі
4
. До них 

долучився і бельгійський педагог-математик Ж. Папі [123]. Спільно було 

                                                             
4
 Бурбакі – колективний псевдонім учених, під яким група математиків у Франції робила спробу по-новому, 

покладаючись на Гільбертову теорію, розглянути різноманітні математичні теорії з позиції формального 

аксіоматичного методу. 
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запропоновано «шкільну математику будувати на основі теорії множин і 

відношень, з використанням теоретико-множинних і логічних понять та 

символів», «більшість теорем доводити не за ознаками рівності трикутників, а 

за допомогою геометричних відображень», «в алгебрі значно розширити 

поняття функції і розглядати математичні структури (групи, кільця, векторні 

простори і т.д.)» [16]. 

Як писав український дослідник І. Ніколаєнко, у 1956 р. на Міжнародній 

конференції з освіти, скликаній комітетом ООН з освіти, науки і культури, 

прийняли рекомендації міністерствам освіти європейських країн з питань 

реформування викладання математики в середніх школах [187, с. 42]. 

Починаючи з 1964 р., українські вчені відділу методики математики НДІ 

педагогіки під керівництвом І. Тесленка проводили експериментальне 

дослідження ефективності запровадження програмованого вивчення окремих 

тем із математики в школах України [375]. Експеримент проходив впродовж   

3-х років (1964–1967 рр.). Результатом роботи стала розроблена на чолі з 

І. Тесленком методика дослідження ефективності програмованого навчання, 

викладена у книзі «Методика експериментальної перевірки програмованих 

посібників з математики для середньої школи» (1964) [345]. 

Новаторським і вагомим внеском у модернізацію викладання шкільної 

математики вважаємо видання в 1964–1965 рр. відділом математики Інституту 

НДІ педагогіки на чолі з І. Тесленком низки програмованих посібників із 

математики для середньої школи, а саме: І. Тесленко «Методика складання та 

експериментальної перевірки програмованих посібників» (1964), М. Гельфанд 

«Степінь. Степенева функція з цілим показником» (1964) [67], О. Дубинчук 

«Розв’язання трикутників (по розгалуженій системі)» (1965) [101], 

Т. Нестеренко «Розв’язання трикутників (по розгалуженій системі)» (1964) 

[184]. Крім того, науковці розробили методичні матеріали й документацію на 

допомогу вчителям: роз’яснювальні інструкції (до кожного посібника окремо), 

тексти контрольних робіт (звичайних і з добором відповідей), списки з 
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відповідями для здійснення автоматичного контролю результатів, форми звітів 

педагогічних спостережень [66, c. 22–30]. 

Ще одним доцільним методом навчання, який розробляли співробітники 

відділу математики НДІ педагогіки, було використання наочних методів 

навчання. Наочне приладдя з математики і методика його використання було (і 

залишається) важливим питанням, із яким учитель математики зустрічається у 

своїй роботі [27, с. 3].  

У 1964–1966 рр. І. Тесленко обґрунтував необхідні умови для 

використання навчальних наочних посібників з геометрії, що покликані були 

сприяти ефективнішому формуванню в учнів геометричних уявлень і розвитку 

просторової уяви [22, с. 494], які згодом увійшли до матеріалів його 

докторської дисертації [366]. На думку науковця, формування просторової уяви 

проходило ефективніше за «наявності різноманітних форм для сприйняття, 

особливо на уроках геометрії (використання виважено дібраної наочності); 

виконанні кожним учнем роботи за допомоги зорової уяви (моделей, малюнків, 

схем, макетів, креслень, графіків та ін.)» [367, с. 17]. 

Аналізуючи науково-методичну спадщину І. Тесленка, важливо 

наголосити, що, окрім обґрунтування теоретико-методичних положень, учений 

створив і корисні геометричні прилади – гомотрансформатори [367, с. 35]. У їх 

реалізації брали участь учні гуртка з виготовлення наочних посібників 

Київської середньої школи №129, яким керував учитель Н. Придатко [Додаток 

С].  

Науково-методичну роботу І. Тесленко поєднував з активною науково-

громадською діяльністю. Так він очолював Республіканську координаційну 

раду з методичних досліджень у галузі методики математики і креслення, 

секцію Республіканського педагогічного товариства [22, с. 494]. 

Із кінця 1964 р. у СРСР, крім експериментальних досліджень в контексті 

реалізації реформи шкільної математичної освіти, розпочалася робота з 

розроблення проектів нових навчальних програм. Було створено комісію з 

визначення змісту середньої математичної освіти, яку очолили академіки 
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АН СРСР А. Колмогоров та А. Маркушевич [16]. Одночасно комісія з 

математичної освіти (відділення математики АН СРСР) у 1965 р. визначила 

обсяг знань із математики для восьмирічної школи, а потім – і для старших 

класів середньої школи [168, с. 30]. Математична секція цієї комісії на чолі з 

А. Колмогоровим до початку 1968 р. розробила оновлену програму з шкільної 

математики [258]. Важливо наголосити, що І. Тесленко був членом цієї 

всесоюзної комісії (1964–1967 рр.), яка розробляла (1965–1968 рр.) нову 

програму з математики для загальноосвітньої школи (4–10 кл.) [22, с. 494]. 

Свої думки з приводу нової програми І. Тесленко виклав у методичному 

посібнику «Зміст і основні ідеї нової програми для восьмирічної школи» 

(1969р.), де проаналізував структуру та принципи побудови програми, а також 

розкрив зміст окремих тем: «Рух у геометрії (7 клас)», «Вимірювання площ 

(8 клас)», «Обчислення віддалі між двома точками, заданими своїми 

координатами. Рівняння кола (8 клас)» [325, с. 30–62]. 

У зв’язку з процесом реформування викладання шкільної математики 

вчений висловив свої міркування в ряді статей [385; 395]. Оскільки 

нововведення потребували роз’яснень для вчительського загалу, то Іван 

Федорович детально розкривав зміст новацій. Так, учений виділив і 

схарактеризував те нове, що входило до модернізованої програми, а саме: 

розширювалося вивчення функцій, векторів, перетворень, вводився метод 

координат. Іван Федорович пояснював уведення поняття похідної, інтеграла та 

елементів теорії ймовірності, законів операцій (комунікативності, 

асоціативності та дистрибутивності), уведення до шкільної програми 

специфічних математичних методів: векторного, координатного і наближених 

обчислень [325, c. 5–7]. 

Упровадження в практику школи нових геометричних ідей (використання 

понять вектор, рух, перетворення, широкої математичної символіки) створило 

сприятливі умови для поступової заміни застарілої евклідової конструкції 

шкільного курсу геометрії іншою, краще узгодженою з вимогами часу НТР. 
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Продовжуючи розвивати розпочату ще наприкінці 40-х рр. ХХ ст. ідею 

забезпечення зв’язку викладання математики з життям, у 60–70 рр. ХХ ст. Іван 

Федорович наголошував на необхідності розв’язання цієї проблеми, зокрема 

через підвищення в учнів культури наближених обчислень, а тому пропонував 

давати школярам менше задач із ідеальними цілими числовими даними, а 

більше – з реальними наближеними даними [325, c. 9–10]. 

І. Тесленко вважав, що «рух» і «перетворення» є науковою основою 

шкільної геометрії [325, c. 11]. А тому підкреслював потребу введення нового 

визначення предмета геометрії, а саме: «Геометрія є наука, яка вивчає 

властивості фігур, що залишаються незмінними при перетвореннях певної 

групи перетворень» [325, c. 11]. На його думку, слід було виокремлювати такі 

частини геометрії: геометрія рухів, геометрія подібності, афінна геометрія, 

проективна геометрія та геометрія, що вивчає топологічні властивості 

евклідового простору, тому геометричні перетворення стають провідною ідеєю 

курсу геометрії в школі [325, с. 11–14]. Такий підхід, на наш погляд, мав ознаки 

новизни й поглиблення вченим змісту шкільної геометрії, що відносимо до 

посутнього внеску в часткові методики. 

Поряд із активною участю в оновленні змісту шкільної математичної 

освіти, у написанні нових підручників для середньої школи та вищих 

навчальних закладів, у створенні нових навчальних предметів (інформатики) 

Іван Федорович проводив велику роботу з редагування української науково-

методичної літератури: був головним редактором провідного в Україні 

науково-методичного збірника «Методика викладання математики та фізики» 

(Київ), та членом редакційної колегії всесоюзного журналу «Математика в 

школе» (Москва). 

У зв’язку з переходом шкіл УРСР у 60-ті рр. ХХ ст. на новий зміст 

математичної освіти співробітники сектору методики математики й креслення 

Інституту педагогіки АПН УРCР на чолі з І. Тесленком виконали значну роботу 

з експериментальної перевірки нових програм і підручників. Своїми науковими 

розробками вони сприяли модернізації наукових основ методики викладання 
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математики, зокрема вчені приділяли значну увагу формуванню в учнів 

математичних понять, створенню ґрунтовних методичних посібників для 

вчителів [22, c. 494].  

У другій половині 60 рр. ХХ ст. на розвиток шкільної математичної 

освіти в Україні справила вплив постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР 

від 10 листопада 1966 р. «Про заходи подальшого поліпшення роботи середньої 

загальноосвітньої школи УРСР» [238], де зазначалося: «На основі наявного 

досвіду організувати школи з поглибленим вивченням в старших класах 

окремих дисциплін» [238]. Практичним наслідком реалізації цієї постанови 

стало створення перших шкіл з математичною спеціалізацією навчання при 

відомих наукових центрах тогочасного СРСР: Сибірському відділенні 

АН СРСР, Московському, Ленінградському, Київському державних 

університетах.  

Про перебіг організації в школах республіки поглибленого вивчення 

окремих предметів свідчать архівні документи. Так, на одній із нарад активу 

працівників освіти УРСР у березні 1967 р. зазначалося, що школи з 

поглибленим вивченням у 9–10 класах математики, обчислювальної техніки, 

фізики і радіоелектроніки, хімії і хімічної технології, біології й агробіології, 

гуманітарних предметів (історії, мови та літератури, психології, педагогіки), 

функціонуватимуть у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, 

Дніпропетровську, Львові, Донецьку, де є підприємства чи вищі навчальні 

заклади відповідного спрямування [440, арк. 22]. За даними Міністерства освіти 

УРСР зазначалося, що на початку 1967/68 навчального року лише в Луганській 

області організували три школи з поглибленим вивченням окремих дисциплін, 

у тому числі одна школа зі спеціалізацією «Математика та обчислювальна 

техніка» [439].  

Із метою подальшого розвитку шкільної математичної освіти в 1967 р. 

було прийнято Положення Міністерства освіти УРСР «Про школу юних 

математиків» [235] та Положення «Про організацію факультативних занять 

учнів VII-X класів» [247]. Як зазначає сучасна дослідниця О. Павлюк, ці заходи 



28 
 

сприяли індивідуалізації і внутрішній диференціації навчального процесу в 

школі, розкривали можливості поглибленого вивчення математики [220, c. 2]. У 

постанові [238] було визначено цілі й завдання факультативних занять, 

загальний порядок їх організації в середніх школах. 

Із метою реалізації принципу диференціації змісту освіти постановами 

ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР «Про організацію 

факультативних занять учнів 7–10-х класів загальноосвітніх шкіл УРСР у 

1967/68 навчальному році» [247] з першого вересня 1967 р. до навчального 

плану були введені заняття за вибором. У постанові відзначалося, що заняття за 

вибором мають стати однією з гнучких форм «найбільш повного відображення 

в шкільній освіті сучасних досягнень науки, техніки і культури, врахування 

місцевих особливостей кожної школи, коли доповнення і зміни вносяться в 

зміст освіти без змін навчального плану, програм і підручників основного курсу 

середньої школи» [247, с. 20]. 

У 1967 р. Іван Федорович долучився до розроблення факультативних 

занять. Проаналізувавши стан первинної реалізації шкільних факультативних 

занять, І. Тесленко висловив свої узагальнення у ряді публікацій. Так, у статті 

«Факультативні заняття в школах УРСР» [406] (1968) зазначав, що перед 

вчителем, який веде факультативні заняття, стоїть два головні питання «Чим?» і 

«Як?» задовольнити допитливість дітей, їхній інтерес до науки. Часто 

відвідуючи школи, вивчаючи практику проведення факультативів, Іван 

Федорович дійшов висновку, що більшість учителів для розширеного вивчення 

вибрали окремі розділи програми («Симетрія», «Розв’язування задач із усіх 

розділів курсу», «Метод координат», «Функції та їх графіки» та ін.), але багато 

важливих питань, на думку вченого, не знаходили відображення у змісті 

факультативних занять (наприклад, питання арифметики цілих чисел, множин і 

операцій над ними; композиційні властивості геометричних перетворень) [406, 

с. 55]. 

Іван Федорович стверджував, що першочерговим завданням факульта-

тивних занять спочатку ставало «підтягування невстигаючих учнів», тобто 
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«вирівнювання» знань дітей, тому частина відведеного на факультативи часу 

використовували на заняття учнів з основного курсу шкільної математики [406, 

с. 55].  

Однак основна проблема полягала у відсутності методичних посібників. 

Рекомендована література, списки якої друкувало Міністерство освіти УРСР, не 

була пов’язана з чинною навчальною програмою, тому «добір матеріалу, 

поурочне планування, методична робота лягали в обов’язки вчителя, в якого не 

завжди була «рекомендована» література» [406, с. 55]. 

Уже в 1967 р. І. Тесленко здійснив велику роботу з надання допомоги 

вчителям у проведенні факультативних занять з математики. Із колективом 

авторів і за співпраці з редакцією видавництва «Радянська школа» він написав 

відповідні посібники для 7–10 класів [406, с. 55–56]. Книги почали надходити 

до друку вже в 1969 р., серед них: «Математика для 7 класу» [257], 

«Математика для 8 класу» [159], «Математика для 10 класу» [158], 

«Обчислювальна математика» [107], «Математика для 7 класу» [13], 

«Математика для 9 класу» [334], «Математика для 9 класу» [53], «Математика 

для 10 класу» [35]. На наше переконання, це був надзвичайно затребуваний і 

вагомий внесок у поліпшення викладання шкільної математики. 

Іван Федорович використав свої дослідження проблеми факультативних 

курсів з геометрії у розділі докторської дисертації [366] (1969 р.), де 

стверджував, що «…факультативні заняття виконували одну з важливих 

педагогічних функцій – створювали сприятливі умови для відбору за певними 

принципами наукових фактів, які були необхідними для дослідження проблеми 

підвищення шкільної математичної освіти учнів» [366, c. 227]. Він також 

підкреслював, що розроблення стабільної програми для середньої школи з 

математики було необхідною умовою побудови змісту факультативних занять, 

бо часом вчителі не встигали своєчасно реагувати на зміни в змісті 

математичної освіти [Додаток И].  

Звичайно, як і в кожній новій справі, перед педагогами, котрі проводили 

факультативні заняття, виникало чимало запитань, які вони мусили 
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розв’язувати, але їм не завжди вистачало знань і умінь. Учителям була потрібна 

методична допомога, обмін досвідом, диспути з організаційних та методичних 

питань проведення таких занять. Але, як свідчив І. Тесленко, кафедри 

математики педагогічних інститутів УРСР, кабінети математики обласних 

інститутів удосконалення учителів та керівники обласних і районних 

предметних комісій не дуже хотіли виявляти ініціативу в допомозі педагогам, 

хоча в цьому була велика потреба [406, с. 56]. На нашу думку, причиною цього 

могла бути недостатність досвіду в методистів, а також мала кількість 

потрібного дидактичного й методичного матеріалу щодо проведення 

факультативів з математики. 

Як згодом констатував Іван Федорович, у 60–70-х рр. ХХ ст. в Україні 

широко розгорнулася позакласна робота з математики. Майже у всіх школах 

діяли гуртки, проводили математичні тижні та вечори математики, випускали 

«Математичні газети». В університетах та педагогічних інститутах кожного 

року організовували лекторії для учнів. На допомогу вчителям систематично 

видавалися збірники задач, популярні лекції, брошури з цікавими розповідями 

про математику і математиків. Все це суттєво впливало на розвиток в учнів 

інтересу до занять математикою, сприяло поглибленню й доповненню їхнього 

політехнічного світогляду [336, с. 24–25]. 

У період 60–70-х рр. ХХ ст. учений працював також над проблемою 

формування в школярів наукового світогляду та розвитку в них логічного 

мислення на уроках математики. Результати тривалих досліджень були 

відображені ним у підручнику з геометрії для 8-го класу [92], методичній 

розробці про метод М. Лобачевського [341], методичній розробці про зв’язок у 

викладанні математики з виробничим навчанням [96], методичні розробки 

надруковані на ротаторі «Вписані й описані многокутники» [95], «Поверхня та 

об’єм піраміди, конуса та кулі» [98], у навчальних посібниках для вчителів, 

присвячених окремим питанням шкільної геометрії [294; 370; 343; 393; 377; 

171; 151; 310; 325], посібниках для студентів ВНЗ [313; 314], численних статтях 
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[400; 396; 94; 349; 395; 355; 361; 99; 320; 333; 172; 427; 372; 386; 412; 411; 66; 

97; 311; 384; 26; 379; 64; 375; 406; 368; 390]. 

Наступною важливою віхою в науковому поступу І. Тесленка стало 

створення ґрунтовного наукового дослідження й успішний захист у 1971 р. 

докторської дисертації «Педагогічні основи навчання геометрії»[366]. Вона 

стала результатом копіткої та тривалої роботи вченого в галузі методики 

викладання геометрії. У роботі вперше в Україні було розроблено наукові 

підходи до вдосконалення шкільної геометричної освіти й запропоновано 

цілісну методичну систему (цілі, зміст, організаційні форми, методи, прийоми 

та засоби) ефективного вивчення геометрії в середній загальноосвітній школі, 

пояснено визначення поняття «педагогіка геометрії», визначено головні 

проблеми педагогіки геометрії, проаналізовано шкільну програму з 

математики, пояснено основні цілі й мету виховання молоді за допомогою 

уроків математики, як того вимагала радянська освітня парадигма.  

Рукопис дисертації складався з 2-х томів [366]. Перший том автор 

присвятив загальним питанням педагогіки геометрії, до яких відніс: 

1. Уточнення предмета й методів педагогіки геометрії. 2. Визначення можливих 

шляхів подальшої модернізації шкільної геометричної освіти. 3. Розроблення 

системи організації навчального процесу з формування геометричних уявлень, 

розвитку просторової уяви та вивчення теорії вимірювання геометричних 

величин. 4. Окреслення шляхів реалізації виховних цілей з розвитку 

математичних здібностей учнів. 5. Обґрунтування вимог до використання 

технічних засобів навчання на уроках геометрії. 6. Визначення і обґрунтування 

методів і форм реалізації міжпредметних зв’язків в процесі вивчення геометрії. 

7. Визначення шляхів вдосконалення професійної підготовки вчителя 

математики [366].  

У другій частині дисертації вчений виклав загальні питання методики 

геометрії (у восьмирічній та старшій школі): 1. Особливості змісту програми з 

геометрії і її вивчення у 1-3 класах. 2. Множинний і наочно-експериментальний 

характер геометричних понять у 4-5 класах. 3. Підвищення теоретичного рівня 
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викладання і послідовно-логічна побудова курсу геометрії у 6–8 класах. 

4. Визначення наукового рівня курсу геометрії 9–10 класів) [366]. Іван 

Федорович розширив і методично обґрунтував використання ідей 

аксіоматичного методу в підручниках для учнів 4–10 кл., розробив науково 

вивірені рекомендації для учителя, розробив методику проблемного навчання 

геометрії з використанням поетапного формування геометричних понять та 

умінь учнів доводити теореми, проаналізував шляхи впровадження елементів 

безмашинного програмованого навчання в практику викладання геометрії, 

обґрунтував систему дозування матеріалу в процесі доведення теорем, уточнив 

поняття ефективності методів навчання геометрії [367, с. 3–46]. 

Визнанням наукової значущості дисертаційних матеріалів Івана 

Федоровича Тесленка стало присудження йому 7 квітня 1971 р. наукового 

ступеня доктора педагогічних наук [443] [Додаток Д], а 14 липня 1971 р. – 

присвоєння звання професора зі спеціальності «Методика викладання 

математики» [443] [Додаток В]. Наголосимо, що Іван Федорович став першим 

доктором педагогічних наук в Україні в галузі методики викладання 

математики [22, с. 494]. 

Ще раз підкреслимо, що з кінця 50-х рр. ХХ ст. шкільна програма 

постійно вдосконалювалася, до неї вносились корективи та уточнення. Так, 24 

грудня 1969 р. відбулося засідання колегії Міністерства освіти УРСР, на якому 

ухвалили постанови, розглянули плани та заслухали доповіді щодо покращення 

навчання у восьмирічній та старшій школах [441]. У результаті ретельної і 

масштабної праці методистів у співпраці з учителями у 1972 р. Міністерством 

освіти УРСР були розроблені й опубліковані «Програми восьмирічної школи. 

Математика» для учнів 4–8 класів [252]. Потім почали видавати навчальні 

плани для середніх загальноосвітніх політехнічних шкіл УРСР на 1972/73 н.р. 

[177], 1973/74 н.р. [178], 1974/75 н.р. [179], 1975/76 н.р. (зміни в основному 

стосувалися кількості годин, які відводилися на вивчення окремих тем, а основа 

програми залишалася незмінною з 1968 р.) [180]. Наступним важливим 

документом у 1974 р. стало положення «Про школи і класи з поглибленим 
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теоретичним і практичним вивченням окремих навчальних предметів», зокрема 

для шкіл із поглибленим вивченням математики [234]. Окремо згадаємо 

важливий документ (1974 р.) – положення «Про стан організації і проведення 

факультативних занять у школах Кіровоградської, Київської та інших 

областей», у якому було окреслено основні завдання і вимоги щодо проведення 

факультативних занять, зокрема й уроків математики [249], а у 1975 р. було 

оприлюднено положення «Про факультативні заняття в загальноосвітній школі 

Української РСР» [233]. 

В аспекті окреслення внеску Івана Федоровича в розроблення 

факультативів додамо його думки про нову програму з математики для 1–10 кл. 

(1973 р.). Він писав, що вона передбачає ознайомлення з такими новаціями, як 

найпростіші геометричні перетворення – переміщення, спосіб побудови образів 

точок, відрізків, прямих, кіл, трикутників та інших простих плоских фігур при 

повороті навколо точки і прямої при паралельному перенесенні. Через згадані 

зміни Головне управління шкіл Міністерства освіти УРСР рекомендувало й 

нову програму факультативних курсів з математики у 7 кл. [38, c. 42], [243], а 

для 8–9 кл. відбулися докорінні зміни в їх змісті, які стосувалися викладання 

теми «Геометричні перетворення» [39, c. 75]. Про них Іван Федорович 

підсумував, що найістотніше змінився підхід до викладу теми «Геометричні 

перетворення», якою вводили знання про ковзну симетрію, поворот, гомотетію, 

стиск до прямої, еліпс та його рівняння, розв’язання задач [39, с. 75].  

Методичним порадам учителям і роз’ясненню новацій І. Тесленко 

присвятив статтю «Факультативні заняття з математики у VIII класі» (1976). 

Учений також опублікував методичні розробки конкретних уроків: 

«Композиція переміщень», «Ковзна симетрія», «Поворот навколо точки», 

«Подібність, гомотетію» [39, с. 75–77]. Ці рекомендації становили істотну 

допомогу для вчителя, зокрема у проведенні факультативних занять.  

Подальший розвиток реформи шкільної математичної освіти в СРСР, а 

отже, й в УРСР розпочався прийняттям постанови ЦК КПРС і Радою Міністрів 

СРСР «Про подальше вдосконалення навчання, виховання учнів 
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загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці» у 1977 р. [188] та постанови 

Ради Міністрів СРСР «Про подальше вдосконалення навчання, виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці» (1978 р.) [189]. Обґрунтуванням 

змін займалися співробітники відділу математики Академії наук СРСР, які 

розробляли головні питання шкільної математичної освіти [57, c. 14]. На 

загальному зібранні Відділу математики АН СРСР, куди було запрошено 

педагогів-математиків, обговорювали перегляд змісту шкільного курсу 

математики, підготовку нових програм та підручників для середніх шкіл та 

проведення широкого експерименту. Згодом 15 лютого 1979 р. відділ 

математики АН СРСР схвалив ініціативу Міністерства освіти СРСР з 

розроблення проектів експериментальних програм та підручників із математики 

[57, с. 14]. У школи було введено експериментальне вивчення «програми з 

геометрії, яка відповідала підручнику «Геометрія» для 6–10 класів, написаному 

академіком О. Погорєловим, основу якого становила книга О. Погорєлова 

«Елементарна геометрія» [253].  

Зовсім неочікувану оцінку результату праці радянських освітян з 

використання підручника О. Погорєлова в школах СРСР дав видатний 

вітчизняний математик, академік Л. Понтрягін у статті «Про математику та 

якість її викладання» (1980 р.), де автор різко критикував систему викладання 

математики й запропонував повернутися до попереднього варіанту викладання. 

Учений вважав, що «результат вивчення математики в школі – це надбання 

важливих навичок обчислення, оволодіння геометричними уявленнями, тобто 

навчання конкретних прийомів, важливих для подальшої трудової діяльності» 

[236, с. 110]. Були й інші досить різкі оцінки щодо невиважених реформ 

викладання математики, запропонованих А. Колмогоровим [236, с. 110–111]. 

Учений був проти радикального переходу щодо вивчення математики в школі 

за одним підручником (О. Погорєлова), тому пропонував проведення добору 

матеріалу з кількох для визначення найбільш вдалого підручника з геометрії. 

Реформа назріла через зростання формалізму в освіті та ідеологічний тиск 

(навіть у змісті задач та прикладів з математики) на систему математичної 
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підготовки в початковій і загальноосвітній школі. Наприклад, як зазначає 

дослідник Є. Лодатко, «серед учителів та методистів стало «входити в моду» 

постійне апелювання до партійних ідей, згадування про матеріали з’їздів та 

пленумів, активне використання в практиці навчання задач з ідеологічною 

тематикою тощо» [150, c. 111]. 

Математична спільнота сприйняла позицію Л. Понтрягіна: «На певному 

етапі розвитку математики високоабстрактна теоретико-множинна концепція, 

зважаючи на її новизну, стала модною, а захоплення нею – преваліювати над 

конкретними дослідженнями. Але теоретико-множинний підхід є лише 

зручною для математиків-професіоналів мовою наукових досліджень. Дійсна ж 

тенденція розвитку математики полягає в її русі до конкретних завдань, до 

практики…» [236, с. 111–112]. Розпочалися корекційні заходи зі зміни ситуації 

в шкільній математичній освіті, що стосувалися змісту навчання математики не 

лише у середній, а й у початковій школі.  

На початку 1981 р. була організована й розпочала свою роботу Комісія з 

математичної освіти при Інституті математики АН СРСР, яку очолив академік 

Л. Понтрягін [237]. Як описує її діяльність Р. Черкасов, «на основі 

рекомендацій цієї Комісії була терміново виконана робота з перегляду 

шкільних програм із математики, вилучено з шкільного обігу підручники з 

геометрії для 6-8 класів, написані за участі А. Колмогорова, та перередаговано 

інші посібники, видані за редакцією А. Колмогорова та А. Маркушевича» [428, 

с. 95]. Але в програмах і «скорегованих» підручниках було збережено вивчення 

початків математичного аналізу, векторів [237]. 

Із 1981/82 н.р. Міністерство освіти СРСР, врахувавши рекомендації 

відділу математики АН СРСР, здійснило кроки з «нормалізації» викладання 

математики в школі [260]. Було прийнято рішення про вивчення геометрії в 

школі за підручником академіка О. Погорєлова «Геометрія 6-10» [218]: 

«володіє значними науковими й педагогічними перевагами, він стислий та 

доступний, забезпечує високий рівень геометричних уявлень учнів» [59]. У 

1982/83 н.р. за підручником О. Погорєлова працювали більшість учнів 6-7 
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класів з російською, українською, білоруською мовами. Уже в 1983/84 н.р. 

викладання за цим підручником було розпочато в усіх республіках СРСР, але 

поступово, починаючи з шостих класів, окрім шкіл УРСР, де навчання 

проводилися також і в 9 класах [120, с. 6]. 

Іван Федорович, як і всі методисти в СРСР, працював відповідно до 

державно-нормативних документів, які визначали освітню політику. 

Започаткування, які вводились «зверху», проходили апробацію в найкращих 

школах України – у Харкові, Києві, Львові, Донецьку.  

Наголосимо, що саме українські школи у першу чергу ставали 

експериментальними майданчиками. Так, Міністерство освіти УРСР у 1981 р. 

прийняло рішення «одночасно з подальшим удосконаленням діючих програм і 

підручників організувати експериментальну перевірку перероблених 

підручників, зокрема навчального посібника академіка О. Погорєлова 

«Геометрія. 6-10 кл.» [3]. У методичному листі (1984 р.) [304] І. Тесленко 

зазначав, що у процесі трирічної апробації посібника проводилася 

систематична консультаційна робота з учителями задля роз’яснення й 

методичного аналізу наукових ідей програми, визначення особливостей їх 

реалізації в підручнику та наданні зразків поурочного планування навчального 

матеріалу, організації й проведення уроків, контролю знань, добору методів і 

прийомів навчання і його результативності [304, с. 4]. На нашу думку, Іван 

Федорович працював над аксіоматичною теорією викладання геометрії, 

вбачаючи у ній стрункість і логічність викладу навчального матеріалу, хоча 

аксіоматика «Геометрії 6-10» О. Погорєлова була досить специфічною. 

І. Тесленко мав свою думку щодо модернізації геометричного матеріалу, яку 

виклав у ряді підручників і посібників [310; 299; 342; 92; 151], але вчений мусив 

діяти згідно з керівними державними нормативами й підтримувати 

використання як основного шкільного підручника «Геометрії 6-10» (1979) 

О. Погорєлова. 

У методичному посібнику «Вивчення геометрії у загальноосвітній школі. 

Методичний лист» (1984) Іван Федорович зазначав, що на початку 80-х рр. ХХ 
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ст. виникла необхідність визначити структуру нової програми з математики, її 

науково-ідейний рівень, послідовність розділів, тем, викладу основних 

властивостей, понять і тверджень, розподіл матеріалу за класами, уточнити 

ідейно-методичний зміст цього матеріалу в підручнику, удосконалити набір 

вправ, задач і завдань, встановити їх відповідність теоретичному матеріалу, а 

також забезпечити соціально-професійну й моральну-виховну спрямованість 

навчання. На думку вченого, «досвід роботи вчителів за програмами й 

підручниками 70-х років (О. Кисельова, А. Колмогорова, З. Скопця) показав, 

що вони були перенасичені формалізованими знаннями, теоретико-

множинними процедурами, невиправданим захопленням при вивченні 

програми мовою символів (у всіх класах), ускладненим змістом задач і 

абстрактними поняттями» [304, с. 3–4]. 

Український учений був переконаний, що посібник О. Погорєлова було 

побудовано як систематичний виклад геометричного матеріалу (питань 

планіметрії і стереометрії) на основі оригінальної, але «надто економної 

системи аксіом» [304, с. 6]. І. Тесленко зауважував, що створена 

О. Погорєловим система аксіом стала науковою основою переважно для 

вивчення головних питань курсу геометрії, таких, як: прямі, кути, відрізки, 

рівність відрізків і кутів, рівність трикутників, паралельні прямі, теорема про 

суму кутів трикутника, паралелограми, теореми Фалеса і Піфагора, подібність 

фігур, а інші питання (довжина кола, площа фігур, об’єми тіл та площин їх 

поверхонь), хоч і можна розглядати як остаточний результат аксіоматичної 

побудови курсу, були викладені з меншою математичною строгістю (на наочно-

інтуїтивному рівні) [Додаток З]. Іван Федорович наголошував, що автор 

підручника користувався такими визначеннями, які полегшували б вивчення, 

доведення та розуміння матеріалу: аксіома, теорема, означення, а основними 

поняттями геометрії робив точку і пряму [304, с. 15–16]. 

Уважаємо, що Іван Федорович виважено й об’єктивно зробив аналіз 

недоліків і ускладнень, із якими зіткнулися учителі, працюючи за підручником 

«Геометрія 6-10» О. Погорєлова, а особливо – щодо стилю аксіоматичного 
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викладу навчального матеріалу. На наше переконання, методичні рекомендації 

І. Тесленка були корисними для вчителів та студентів педагогічних інститутів, 

бо «вияснювали» складні «місця» курсу, допомагали адаптуватися педагогам до 

аксіоматичного викладу курсу геометрії. 

На наш погляд, плідним у творчому плані для І. Тесленка був 1981 р., 

коли сектори методики математики та креслення, фізики й астрономії НДІ 

педагогіки УРСР об’єднали в лабораторію навчання математики і фізики, яку 

він очолив. У цей час учений досліджував проблему світоглядно-виховного 

потенціалу шкільної математики [409; 296; 414; 303], роблячи акцент на 

важливості практично орієнтованої математичної підготовки школярів.  

Висвітлюючи творчий шлях ученого-дослідника, не можна не зазначити, 

що він весь час перебував на авангардних позиціях розвитку вітчизняної 

шкільної математичної освіти. Це стосується і його внеску у введення вивчення 

інформатики в школі, адже ще з 60-х рр. ХХ ст., коли запроваджували 

програмовані посібники з математики, нагальна потреба оволодіння учнями 

обчислювальною технікою стала розглядатися як важлива умова прискорення 

науково-технічного прогресу.  

Із 1984 р. у школах країни розпочався новий етап розвитку змісту освіти, 

зокрема й математичної. В усі галузі виробництва, сфери обслуговування, 

побуту почали запроваджувати електронно-обчислювальну техніку, але цей 

процес ускладнювався відсутністю освічених, кваліфікованих працівників, які 

володіли б основами інформатики й електронно-обчислювальної техніки [108, 

с. 75]. Тому знову назріла необхідність реформування змісту шкільної 

математичної освіти. 

Завдяки зусиллям академіка А. Єршова та члена-кореспондента АПН 

СРСР В. Монахова до введення в школу почали готувати курс «Основи 

інформатики та обчислювальної техніки» [253]. Перш ніж ввести програми у 

масштабах всього СРСР, академік А. Єршов розробив курс «Вивчення основ 

програмування і обчислювальної техніки в середній загальноосвітній школі» 

[106], який експериментально використовували в школах Москви та 
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Новосибірська. Саме цей курс узяли за основу загальнодержавної програми 

[253]. Його зміст і спрямованість, завищено оптимістичні оцінки можливостей 

комп’ютерної техніки стимулювали суспільні сподівання щодо суттєвої 

перебудови навчального процесу завдяки широкій комп’ютеризації останнього 

і, як наслідок, підвищення якості результатів навчання [253, c. 4]. Інформаційна 

модернізація школи була задекларована у рішеннях березневого Пленуму ЦК 

КПРС (1985 р.) [240]. Зважаючи на тогочасну радянську дійсність, на 

підпорядкованість суспільного життя настановам КПРС, погоджуємося з 

думкою сучасного науковця І. Ніколаєнка, що «терміни її проведення 

обговоренню не підлягали» [187, c. 44], а це призвело до поспіху й 

непорозумінь, бо підготовлених спеціалістів було обмаль. 

Як зазначав у той час педагог Е. Кубичев, освітянам було запропоновано 

організувати в старших класах загальноосвітніх шкіл, у професійно-технічних 

училищах, середніх спеціальних навчальних закладах вивчення основ 

електронно-обчислювальної техніки, аби «…сформувати в учнів навички 

користування комп’ютером і озброїти їх знаннями про застосування 

комп’ютерної техніки у виробництві» [148, c.4]. У зв’язку з цим черговим 

поступом у розвитку змісту шкільної освіти гостро постало питання про 

кадрове забезпечення, і основний тягар здійснення інформатичної реформи 

переклали на вчителів математики і фізики. Слід відзначити, що 

комп’ютеризація школи, хоча й була одним із важливих завдань реформування 

освіти, починаючи з 1985 р., але не єдиним її завданням. Реформа середньої 

загальноосвітньої та професійної школи спрямовувалася й на посилення 

світоглядної спрямованості курсу математики, його виховної функції – від 

«формування в учнів стійкого інтересу до предмета до утворення правильного 

розуміння нерозривності зв’язку математики із практикою, ролі математичних 

методів у вирішенні народногосподарських завдань, її прикладної й практичної 

спрямованості, підвищення ролі самостійної діяльності учнів» [187, c. 44]. 

В описаному контексті історії розвитку шкільної математичної освіти 

зазначимо, що І. Тесленко займався роз’ясненням суті проблеми й шляхів 
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уведення навчального предмета «інформатика» до змісту шкільної освіти. Саме 

у 1985–1986 рр. Іван Федорович неодноразово зазначав у своїх працях, що 

«становлення і розвиток інформатики, як науки, значною мірою пов’язані з 

розвитком математики та її методів» [329, с. 35]. Учений наголошував, що 

завдяки використанню обчислювальної техніки на виробництві й у навчальних 

закладах відбувався розвиток робототехніки, упроваджувалися автоматизовані 

системи на виробництві, створювалися нові технології, що приводили до 

переосмислення суті діяльності багатьох професій та переобладнання робочих 

місць [329, с. 35]. 

Важливим вважаємо такий внесок Івана Федоровича в поняттєвий апарат 

дидактики математики, як уточнення тлумачення поняття «алгоритм». Він 

обґрунтував, що це поняття змінилося, розширилося та набуло уточнення, воно 

почало визначатися, як «область наукових, теоретичних та практичних ідей» 

[362, c. 9–10]. Саме поняття алгоритму стало фундаментом шкільного курсу 

«Основи інформатики і обчислювальної техніки», уведеного в 1985/86 н.р. у 

всіх загальноосвітніх школах, ПТУ та середніх спеціальних навчальних 

закладах СРСР із метою цілеспрямованого формування комп’ютерної 

грамотності учнів і комп’ютеризації навчання [362, с. 10]. «У зв’язку з 

уведенням такого навчального курсу, писав Іван Федорович, поставала 

необхідність розроблення й перевірки відповідних навчальних програм, 

посібників для учнів, типового обладнання кабінетів обчислювальної техніки, 

організації в них практичних занять учнів, навчання їх роботи з комп’ютером 

тощо» [362, с. 10]. 

Водночас започаткована реформа не була підготовлена ґрунтовно, 

особливо це стосувалось кадрового забезпечення, забезпечення навчальною 

літературою та навчальними машинами (програмовані калькулятори та 

комп’ютери). Навчальні посібники з інформатики писали у надзвичайно стислі 

терміни (протягом літа-осені 1985 р.), тому працівники друкарень не встигали 

надрукувати їх до початку нового навчального року [187, c. 44]. На початок 

навчального року лише експериментальні школи було забезпечено 
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підручниками з основ інформатики (школи Москви та Новосибірська) [187, 

с. 44]. 

Із 1985 р. інформаційні технології та методика їх уведення в шкільний 

курс стали окремою галуззю наукових досліджень І. Тесленка. Цього ж року 

його призначили завідувачем лабораторії з вивчення в школі електронно-

обчислювальної і мікропроцесорної техніки. До результатів науково-дослідної 

роботи вченого у цій галузі відносимо методичний посібник «Основи 

інформатики та обчислювальної техніки» (1986) [48], збірник статей 

«Формування комп’ютерної грамотності учнів» (1987) [362]. 

Для здійснення вивчення основ електро-обчислювальної техніки у 1985–

1988 рр. І. Тесленко у співавторстві з іншими науковцями видали ряд 

посібників «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (1986) [48], 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки» (1986) [51] та методичних 

посібників «Оволодівати основами комп’ютерної грамоти. Формування 

комп’ютерної грамотності учнів» (1987) [362] для учнів загальноосвітніх шкіл 

та вчителів інформатики. 

Лише в 1986 р. після всіх доопрацювань, унесення корективів 

опублікували типову програму з математики для середньої школи, що 

відзначалася вдосконаленою внутрішньою структурою, певним 

розвантаженням математичних курсів, перерозподілом вивчення окремих тем і 

питань за роками навчання [214]. Вона складалася з трьох розділів. У першому 

розділі «Вимоги до математичної підготовки учнів» визначали рівень та обсяг 

умінь та навичок, обов’язкових для учнів. У другому розділі «Зміст освіти» 

наводився перелік і обсяг матеріалу, обов’язкового для вивчення у школі 

відповідно до змістових ліній курсу. Третій розділ «Тематичне планування 

навчального матеріалу» містив можливий розподіл матеріалу за класами й 

орієнтовані вказівки щодо кількості годин для вивчення теми [277, с. 16]. 

Аналіз творчих надбань І. Тесленка свідчить, що в останні роки життя 

(1980–1994 рр.) він зосередився на створенні методичних посібників із 

вивчення геометрії для вчителів середньої школи [378; 346; 303; 326; 328; 357; 



42 
 

52; 344; 409; 330; 323; 324; 327; 300; 301; 348] та з вивчення основ інформатики 

[363; 410; 51; 49; 362; 108; 321; 329; 41]. Учений приділив увагу розробленню 

питань проблемного підходу до навчання математики [132], взаємодії вчителя 

та учнів у процесі навчання [298; 360], аналізував результати проведення 

республіканських читань із математики та інформатики [398], шляхи розвитку 

математичної освіти УРСР [336], аспекти навчальної діяльності учнів [394; 414; 

296], особливості шкільної математичної освіти [337; 381; 305], розроблення 

факультативних занять із геометрії [32; 31; 36; 37]. Він також розробляв 

методичні листи для вчителів «Вивчення геометрії у загальноосвітній школі» 

(1984) [304], «Особливості навчання геометрії в 6-10 класах (за підручником 

О. Погорєлова «Геометрія 6-10»)» (1982) [364], займався підготовкою 

навчального посібника з геометрії для студентів «Геометрія» (1985) [71]. 

Протягом творчого життя (1948–1994 рр.) [Додаток П] учений 

опублікував понад 188 наукових праць, 50 з яких – монографічні. Близько 95 

наукових статей (1950–1994 рр.) було надруковано у фахових журналах 

«Математика в школе» (рос. мова), «Радянська школа», «Советская педагогика» 

(рос. мова), у наукових записках педагогічних інститутів, університетів, 

збірниках статей для вчителів математики тощо. Праці вченого стали 

настільними книгами для вчителів математики України й були відомими за її 

межами [Л. Березівська, О. Глобін]. 

Надзвичайно вагомим уважаємо внесок І. Тесленка у підготовку 

українських кадрів вищої кваліфікації з методики математики. Так, за 

керівництва Івана Федоровича Тесленка було захищено близько 50 

кандидатських дисертацій з актуальних питань методики математики 

[Додаток Л]. 

Учений брав активну участь у республіканських і союзних конференціях, 

а також за кордоном (у Болгарії, Угорщині, Чехословаччині) [22, c. 493].  

Як співробітник НДІ педагогіки, у спогадах колег він залишився 

активним учасником суспільного життя інституту, «добросовісно виконував всі 

доручення; керував філософським семінаром у системі політосвіти; очолював 
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республіканську проблемну раду з координації наукових досліджень із 

методики математики; досить часто виступав із доповідями на науково-

педагогічні теми; багато сил віддавав безпосередній методичній допомозі 

учителям шкіл УРСР; брав участь, як член союзної комісії, у впровадженні 

реформи шкільної математичного освіти; був заступником головного редактора 

міжвузівського республіканського науково-методичного збірника «Методика 

викладання математики» і членом редакційної колегії Всесоюзного журналу 

«Математика в школе» [444], [Додаток Т], [Додаток У]. Справу вченого 

продовжили його учні, згодом – відомі вчені: М. Антоненко, М. Бурда, М. 

Ігнатенко, М. Маланюк, Н. Мацько, В. Моторіна. 

Зі спогадів сучасників і співробітників Іван Федорович постає як добра, 

скромна і принципова людина, яка захоплювалася піснею, музикою, поезією, 

літературою. Учений співав у хоровій капелі Інституту педагогіки АПН 

України, виступав на святкових вечорах, любив подорожі [Л. Березівська], 

[В. Опанасенко [Додаток Т]], [М. Бурда [Додаток У]], [Н. Барило [Додаток Х]], 

[О. Глобін [Додаток Ф]].  

Але найбільше й найвідданіше І. Тесленко був закоханим у математику. У 

сімейному архіві серед неопублікованих рукописів ученого знайдено такий 

його вислів: «…математика являє собою струнку, логічно упорядковану 

сукупність людських знань, у якій вивчаються математичні структури. Її 

символічна мова і методи найбільш зручні для опису і вивчення реальних 

процесів і явищ. Математичні знання мають властивості абсолютності і 

вічності, їх істина не змінюється з розвитком науки в цілому» [22, c. 495].  

За плідну науково-педагогічну працю Івана Федоровича було 

нагороджено медалями А.С. Макаренка (1967) та Н.К. Крупської (1977) 

[Додаток П]. 

22 грудня 1994 року перестало битися серце Івана Федоровича Тесленка. 

Похований у Києві на Байковому цвинтарі.  

Великий шлях пройшов Іван Федорович Тесленко – від сільського 

вчителя початкової школи до науковця-творця. Його особистісними якостями 
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були раціонально-матеріалістичне ставлення до викладання математики, висока 

працездатність і заглиблення у суть предмета дослідження, фахова 

відповідальність за якість і результат дослідження.  

Наукова діяльність І. Тесленка у галузі розроблення методики викладання 

шкільної геометрії була спрямована насамперед на задоволення нагальних 

потреб і вимог сучасної йому середньої школи. Вся його науково-педагогічна 

діяльність була підпорядкована вивченню стану викладання «гострих» питань, 

які поставали перед вчителями у ході численних модернізаційних зрушень з 

оновлення шкільної математичної освіти, та розробленню адекватних науково-

методичних шляхів їх розв’язання. 

Висновки до розділу 1 

Дослідження та систематизація опублікованих та архівних джерел дали 

можливість створити наукову біографію І. Тесленка, тобто реконструювати на 

основі дослідження джерел віхи його життя, наукової діяльності, певні 

психологічні стани особистості вченого у сукупності зовнішніх і внутрішніх 

зв’язків і впливів. 

Вивчення біографічних фактів життя І. Тесленка, їх хронології на тлі 

історії розвитку вітчизняної освіти, зокрема шкільної математичної освіти, 

вмотивувало виокремлення в змісті його наукової діяльності двох основних 

періодів, перший із яких (1927–1958) означено як час нагромадження 

педагогічного досвіду, становлення і розвитку педагогічних поглядів та 

дослідницьких інтересів І. Тесленка (учителювання на селі, у шахтарських 

селищах Донбасу, викладання у Харкові і Актюбинську, викладацька діяльність 

у Львівському педагогічному інституті – спочатку на посаді старшого 

викладача, а потім протягом восьми років як завідувача кафедри математики, 

декана фізико-математичного факультету). Упродовж зазначеного часу вчений 

розпочав свої наукові пошуки в галузі розроблення питань наукових основ 

навчання математики (метод інверсії), тісно співпрацював із вчителями 

середніх загальноосвітніх шкіл, почав вивчати й поширювати кращий 

педагогічний досвід, займався підготовкою майбутніх учителів математики.  
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Захистивши 1950 р. кандидатську дисертацію «Про деякі методи 

розв’язання геометричних задач на побудову в курсі елементарної геометрії 

(метод інверсії)», І. Тесленко почав поєднувати інтенсивну педагогічну 

діяльність із науковими дослідженнями, пов’язаним з питанням вдосконалення 

змісту математичної освіти, методики навчання геометрії в середній школі, а 

також формуванням в учнів і студентів наукового світогляду в процесі 

вивчення математики. Праці вченого сприяли розв’язанню такої проблеми, як 

заповнення прогалин у забезпеченні студентів і учителів необхідною 

навчально-методичною літературою, яка була затребувана тогочасною 

освітньою реальністю. Першу наукову статтю (1951) І. Тесленко присвятив 

висвітленню й аналізу проведення гурткової роботи з математики у школах м. 

Львова. 

Другий період (1958–1994) життєдіяльності вченого визначено як час 

активізації і розвитку науково-педагогічної роботи, розширення меж наукового 

пошуку й методично-фахового співробітництва з освітянами. Ці роки ще можна 

характеризувати як київський період, адже він пов’язаний із роботою вченого в 

Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР у Києві. У зазначений період 

більшість його досліджень були пов’язані з вирішенням проблем модернізації 

змісту шкільної математичної, зокрема геометричної освіти та методики 

навчання  геометрії в середній школі, з обґрунтуванням виховного потенціалу 

математичного навчального матеріалу, важливості дотримання принципу 

історизму в його вивченні.  

Суто наукові дослідження вчений поєднував із проведенням великої 

фахово-громадської роботи: вивчав й аналізував стан викладання математики в 

школах України і на цій основі формулював рекомендації вчителям щодо 

поліпшення шкільної математичної освіти, часто виступав з лекціями перед 

учителями, брав активну участь у рецензуванні підручників і навчальних 

посібників, у підготовці й проведенні шкільних олімпіад. Особливо значущою у 

практичному сенсі вважаємо методико-публіцистичну роботу науковця з 

об’єктивного аналізу недоліків і ускладнень, з якими зіткнулися вчителі в 
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процесі запровадження у начальний процес підручника «Геометрія 6–10» 

О. Погорєлова [Додаток З], (починаючи з 1979 р.), його статті щодо методичних 

тлумачень аксіоматичного викладу навчального матеріалу з геометрії в 6–10-х 

класах (1981, 1982, 1985), що ефективно допомагало практикам у введенні 

математичних новацій. Можемо стверджувати, що І. Тесленко був одним із 

небагатьох українських науковців, які ще в 50-ті роки ХХ ст. обстоювали й 

поширювали думки про необхідність уведення факультативних занять із 

математики, а у 80-ті роки ХХ ст. він не менш активно, не зважаючи на вік, 

займався пропагуванням і роз’ясненням важливості введення у зміст шкільної 

математичної освіти навчального предмета «Основи інформатики та 

обчислювальної техніки».  

Вивчення й аналіз науково-педагогічної літератури досліджуваного 

періоду й творчої спадщини І. Тесленка засвідчують вагомість упродовж 

тривалого часу його здобутків для розвитку теорії і практики навчання 

математики у середній школі, що також підтверджено й зібраними спогадами 

учнів і колег ученого.  

Установлено, що творча діяльність І. Тесленка була плідною і 

різнобічною, її напрями змінювалися під впливом зовнішніх обставин, що 

визначали зрушення в освітній галузі нашої країни в розглядуваних 

хронологічних межах. Водночас цілі наукової роботи вченого завжди 

підпорядковувались ідеї сприяння поліпшенню викладання шкільної 

математики й спрямовувалися насамперед на допомогу вчителям й 

модернізацію змісту математичної освіти в середній школі [Додаток Ж], 

[Додаток И], [Додаток К], [Додаток Р]. На кожному з етапів її реформування 

теоретико-методична робота вченого набувала нового змісту, форм і характеру, 

але сталим залишалися прагнення оновлювати навчальні плани і програми 

згідно з досягненнями математичної науки і поліпшувати математичну 

підготовку учнів в Україні. 

З’ясовано, що поряд із активною участю в модернізації змісту шкільної 

математичної освіти, у створенні нових підручників для середньої школи та 
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вищих навчальних закладів, у започаткуванні викладання нових навчальних 

предметів (основи інформатики), факультативних курсів Іван Федорович 

проводив велику роботу з редагування української науково-методичної 

літератури: був головним редактором провідного в Україні науково-

методичного збірника «Методика викладання математики та фізики» (1984–

1991) та членом редакційної колегії всесоюзного журналу «Математика в 

школе» (рос. мовою). 

Питання наукової біографії І. Тесленка у контексті розвитку вітчизняної 

шкільної математичної освіти висвітлено у таких публікаціях автора – [199; 

204; 206; 207; 209; 210]. 
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РОЗДІЛ 2. Питання шкільної геометричної освіти 

у творчій спадщині І. Тесленка 

2.1. Загальнопедагогічні питання навчання математики школярів у 

працях І. Тесленка (50–80 роки ХХ ст.) 

У зв’язку з інтенсивним розвитком науки і техніки, з кінця 50 рр. ХХ ст. 

постійно вносилися корективи в зміст навчання математики в школі, значення 

якої зросло в умовах розгортання науково-технічної революції (НТР). Тому 

постала необхідність удосконалити навчальні плани, розробити нові програми, 

а разом із ними й підручники з шкільних математичних предметів. Причому ці 

складні завдання планувалося здійснювати швидко, у стислі терміни. 

Зазначимо, що, у зв’язку з постійним оновленням у 50–80-х рр. ХХ ст. змісту 

шкільної освіти, створювалась ситуація, коли вчителю потрібно було 

безперервно вчитися, удосконалювати форми й методи навчання, займатися 

самоосвітою та оновлювати власний педагогічний досвід, а вченим треба було 

постійно оновлювати теоретико-методичні засади викладання шкільної 

математики та підготовки майбутніх учителів. 

Оскільки історико-генетичний підхід, якого дотримуємося у своєму 

дослідженні, вимагає використання понять і термінів, характерних для певного 

історичного часу, то не можемо уникнути вживання деякої частини 

заідеологізованої термінології, характерної для публікацій радянського періоду. 

Однак, уважаємо, що, здебільш свідомо нехтуючи нею, можемо виокремити й 

відобразити непроминальний раціональний сенс, що міститься у міркуваннях 

тогочасних учених, зокрема й І. Тесленка. 

У другій половині ХХ ст. в СРСР плідно займалися дослідженням питань 

шкільної дидактики. У педагогічній літературі цього періоду можна виділити 

праці таких учених, як Ю. Бабанський, М. Данилов, М. Скаткін, Г. Щукіна, 

М. Болдирев. Ще у підручнику «Педагогіка» (1956) зазначалося, що 

особливістю радянської дидактики був розгляд навчання і як засобу 

формування знань та вмінь в учнів, і як «найважливішого фактору всебічного 

розвитку особистості» [222, с. 17]. За міркуваннями Ю. Бабанського, 
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«предметом дидактики є загальна теорія навчання всіх предметів, а от 

особливостями викладання окремих предметів займаються методики 

конкретних предметів» [221, c. 327]. А часткову методику визначали як «науку 

про завдання, зміст та організаційні форми навчання певного навчального 

предмета» [222, c. 17].  

У збірнику «Методика викладання математики» (1955) було зазначено, 

що методика математики покликана встановлювати, що саме в ході вивчення 

математики сприяє загальному й математичному розвиткові учнів [169, c. 45]. З 

іншого боку, навчання розглядалося, як поштовх до більш глибокого розвитку 

матеріалістичного світогляду, необхідного для підготовки дітей до практичної 

діяльності.  

У той час почала активно розвиватися вітчизняна педагогіка математики. 

Важливими завданнями процесу навчання математики в школі визнавалося 

досягнення глибокого й міцного засвоєння учнями теоретичних знань: 

математичних понять, тверджень про їх властивості (аксіоми, теореми), правил, 

законів; сформування навичок й уміння застосовувати теоретичні знання на 

практиці й оволодівати способами творчої діяльності, досягнення глибокого 

усвідомлення учнями світоглядних і морально-етичних цілей [243]. 

Перш ніж проаналізувати загальнопедагогічні положення спадщини 

І. Тесленка, окреслимо концептуальні для того періоду твердження дидактики, 

як основи здійснення навчального процесу в школі. До її загальних принципів у 

галузі викладання математики науковці відносили: принцип наочності 

(обумовлюється особливостями розвитку мислення учнів, сприяє формуванню 

логічних міркувань учнів); принцип свідомого засвоєння знань (спрямований на 

забезпечення усвідомленого засвоєння знань, встановлення зв’язків між 

навчальним матеріалом і його практичним змістом, що допомагало б учням 

правильно визначати характер кількісних відношень, властивостей фігур та 

тіл); принцип міцного засвоєння знань (сприяє поясненню учням зв’язку між 

математичними поняттями); принцип систематичності (реалізується в 

послідовному викладі математичного матеріалу, бо в математиці істотними є 
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логічні зв’язки між окремими фактами); принцип науковості (передбачає 

необхідність вивчати в школі факти, обґрунтовані вірогідними науковими 

дослідженнями); принцип доступності (витікає з потреби врахування вікових 

особливостей дітей), принцип єдності теорії та практики (зобов’язує всіляко 

розширювати та поглиблювати зв’язок навчальних знань, які повідомляються 

вчителем, із життям та практикою) [169, c. 45–46]. 

Деталізації й поглибленню деяких згаданих принципів у сенсі навчання 

математики присвятив низку робіт й Іван Федорович Тесленко. Зауважимо, що 

тематика досліджень ученого змінювалася відповідно до змін у змісті, цілях і 

завданнях шкільної математичної освіти. 

Найбільш узагальнено свої міркування щодо педагогіки математики Іван 

Федорович виклав у докторській дисертації «Педагогічні основи викладання 

геометрії в середній школі» (1969). Аналіз дисертації переконує, що у ній 

відображено творчі ідеї науковця, нагромаджені протягом 20 років педагогічної 

роботи, поєднані з ґрунтовним аналізом досвіду вчених, педагогів-новаторів, 

напрацьованого у галузі розвитку шкільної математичної освіти. Оскільки 

І. Тесленко найґрунтовніше займався вивченням проблем шкільної геометрії, то 

він характеризував її у такий спосіб: «Геометрична наука, як і вся математична 

наука в цілому та її першооснови, що вивчаються в школі, мають такі 

характерні риси: абстрактність всіх її понять, тверджень і висновків, їх логічну 

обґрунтованість (несуперечливість) і надзвичайну широту практичного 

застосування» [366, с. 100]. 

Зауважимо, що питання педагогіки математики переплетені в працях 

ученого з загальнопедагогічними. У такій сув’язі й проаналізуємо їх. 

До загальнопедагогічних ідей, які розвивав І. Тесленко, відносимо 

міркування про принципи свідомого засвоєння знань, про зв’язок навчання з 

життям і суспільним виробництвом, про формування світогляду школярів і 

виховний потенціал навчання математики, про засади проблемного методу у 

вимірі викладання математики, про розвиток математичних здібностей учнів. 
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Думки вченого зі згаданих питань вирізнялися заглибленням у психологічні 

особливості мислення школярів, сприйняття й засвоєння ними знань.  

Водночас його теоретичні роздуми відбивають дух відповідної епохи, для 

якої характерними були заідеологізованість освіти, слідування комуністичним 

дороговказам. Але ми свідомо розкриваємо суть наукової спадщини І. Тесленка 

в усій повноті властивих їй непроминальних надбань і суперечливих або 

скороминущих положень, аби дотримати принципу об’єктивного 

історіописання.  

Розпочнемо з висвітлення думок Івана Федоровича про забезпечення 

свідомого засвоєння учнями знань. Ця загальнопедагогічна проблема набула 

принципово важливого значення в рядянській методичній літературі в 50–60-ті 

рр. ХХ ст., коли в радянській школі домінувала парадигма «школи учіння». У 

цей час відбувався пошук шляхів залучення дітей до процесу навчання, 

заохочення їх до набуття знань.  

До проблеми свідомого засвоєння знань І. Тесленко вперше звернувся у 

статті «Питання перебудови програми з математики для восьмирічної школи» 

(1959), де зазначав, що в умовах розвитку промисловості та сільського 

господарства суспільство вимагало від педагогічної науки та школи 

поліпшення методів організації всієї навчально-виховної роботи [371, с. 73]. 

Іван Федорович наголошував на потребі максимально розвивати методи 

викладання математики, які «…сприяли б підвищенню свідомого засвоєння 

знань учнями, навчаючи їх застосовувати ці знання на практиці, стимулювали б 

активність школярів на уроках і тим самим різко підвищували б їх інтерес до 

вивчення математики» [371, с. 73]. Для цього вчений закликав учителів до 

посилення індивідуалізованого підходу до школярів, аби «…рішуче покінчити з 

практикою, коли вчитель на уроці лише контролює знання школярів, а не 

навчає їх, не цікавиться здібностями учня, не виявляє інтересів дитини, 

обходить питання індивідуальної роботи з кожним, зокрема з тими, які добре 

навчаються» [371, с. 74]. Він наголошував на важливості урізноманітнення 

самостійної роботи учнів, зокрема радив зацікавлювати дітей самостійним 
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виробленням тематичних стінгазет, різноманітних унаочнювальних креслень, 

моделей.  

Разом із тим розв’язання питання свідомого засвоєння знань І. Тесленко 

пов’язував із забезпеченням науковості викладання математики. Так, у статті 

«Обговорення вимог до підручників з математики» (у співавторстві з 

А. Тищуком) (1960) автори зауважували, що дотримання зв’язку шкільної 

математики із поступом математичної науки – це важлива умова розвитку 

шкільної освіти, тому в підручниках слід дотримуватися науковості у викладі 

навчального матеріалу, аби уникати суперечностей у розкритті того чи іншого 

питання. Учені також зазначали, що «досить сильний вплив на учнів мають 

початкові практичні задачі», розв’язання яких приводить до встановлення 

певних правил, визначень, аксіом чи теорем [361, c. 25], сприяє усвідомленому 

сприйняттю математичного матеріалу, переконує учнів, що теоретичні 

висновки беруть початок із реальних фактів життя.  

На наш погляд, на тому етапі розвитку вітчизняної шкільної 

математичної освіти слушним було акцентування авторами уваги на 

необхідності дотримання систематичного викладу матеріалу в підручниках, 

тобто вироблення доцільного порядку вивчення фактів, а не уривчасте 

ознайомлення з математичним матеріалом, що лише нарощує труднощі в 

навчанні. Уважаємо дуже прогресивною і просвітницькою пропозицію 

науковців щодо забезпечення варіативності шкільних підручників, аби вчитель 

міг вибрати ту систему викладу матеріалу програми, яку вважає доцільною 

[361, с. 26]. Лише нещодавно склалися умови для реалізації такої вимоги. 

Прикладом поєднаності, переплетення загальнопедагогічних і дидактико-

методичних міркувань І. Тесленка вважаємо його думки про важливість 

забезпечення в шкільному навчанні зв’язку навчального матеріалу з 

виробничими потребами суспільного життя, або зв’язку теорії (науки) з 

практикою (реальними запитами). Такі думки вченого здебільшого були 

пов’язані з питанням здійснення у сучасній йому шкільній галузі 

політехнічного й виробничого навчання. 



53 
 

Згадаємо суспільно-освітній контекст початку 50-х рр. ХХ століття. У цей 

час вітчизняні методисти-математики почали приділяти увагу реалізації 

політехнічного навчання у викладанні шкільної математики. У методичній 

літературі цей аспект шкільної освіти розкривали Я. Каплан [122], В. Брадіс 

[40], О. Астряб [54], С. Ляпін [169]. Учені, методисти та вчителі наголошували 

на важливості підготовки випускників шкіл до майбутньої професії, до 

виробничої діяльності. Саме доцільне прикладання теоретичних знань до 

практичних потреб життя мало сприяти усвідомленому розумінню дітьми 

можливостей застосовувати математичні знання в трудовій діяльності, а також 

вибору ними галузі самореалізації в дорослому житті.  

Поштовхом до орієнтації освіти на політехнічне навчання став, з одного 

боку, позитивний практичний досвід шкіл Ставропольського краю (початок   

50-х рр. ХХ ст.), а з другого – рішення ХІХ з’їзду компартії СРСР про 

запровадження політехнічного навчання в середній школі (1952) [20, с. 240–

241]. Тому з 1954 р. в педагогічній практиці почали активно розробляти 

питання політехнічної освіти, вважаючи, що «політехнічне навчання робить 

знання учнів життєво значущими, такими, що можна застосовувати на 

практиці, а тому вони будуть усвідомленими, більш глибокими та міцними» 

[222, с. 24]. 

Згаданої проблеми у своїй науково-методичній творчості торкався й 

І. Тесленко. У статті «Роль математики в політехнічному навчанні учнів 

середньої школи» (1953) він зазначав, що з початком реалізації політехнічного 

навчання в українських школах учителі математики мали переглянути зміст 

методичної роботи, «глибоко вивчити та усвідомити науково-ідейний зміст 

шкільного курсу математики для забезпечення широких теоретичних знань 

випускників шкіл» [403, с. 34]. Саме від виконання цього завдання, 

наголошував учений, залежить реалізація ідеї поєднання теорії з практикою. 

Для формування в учнів міцних навичок усного та письмового числення він 

радив використовувати задачі з практичним змістом, тобто задачі, у яких 

відображено трудову діяльність людей, досягнення техніки, задачі-розрахунки 
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часу виконання певного трудового завдання, задачі на складання кошторису 

деякої невеликої роботи тощо [403, с. 34–35].  

Розглядаючи питання трудового навчання у статті «За виробниче 

навчання в школі» (1957), Іван Федорович наголошував на важливості 

створення добре облаштованих майстерень, бо «поєднання навчання з 

виробничою працею буде дійовим засобом виховання всебічно розвинених 

людей та разом з тим – це засіб зміцнення навчально-матеріальної бази для 

політехнічного навчання» [319, с. 26]. Він вважав, що під час виконання 

конкретних видів праці діти зможуть глибше усвідомити основні принципи 

будь-якого виробництва, засвоїти спільні для багатьох професій трудові 

навички [319, с. 26]. У дусі партійних настанов він писав, що навчальні 

майстерні в школах мають бути реально виробничими, діяти за конкретним 

планом роботи, виробляти певну потрібну продукцію та реалізувати її. 

Нагадаємо, що в подальшому, у 60-х рр. ХХ ст., майстерні трансформували в 

навчально-виробничі комплекси (НВК).  

Звернемо увагу: Іван Федорович підкреслював, що класи з виробничим 

навчанням потрібно розглядати як «…один із шляхів творчого шукання 

перебудови загальноосвітньої школи та як доповнення і розвиток 

політехнічного навчання, а не як його підміну» [319, с. 27].  

Після прийняття закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» (24 грудня 1958 р.) (в 

УРСР він почав діяти з 1959 року) розв’язання розглядуваної проблеми стало 

питанням №1 для педагогічної спільноти. Провідною була теза про те, що 

політехнічна та загальна освіта тісно пов’язані між собою, бо в основі 

виробництва лежить наука про природу [114]. Почалося реформування 

середньої школи в напрямі розбудови трудової політехнічної школи з              

11-річним терміном навчання й забезпечення її зв’язку з виробничою 

практикою. Аналізуючи причини ухвалення нового «Закону», учасник того 

руху методист О. Тищук писав: «…загальноосвітня, середня спеціальна та вищі 

школи відстають від вимог комуністичного будівництва, мають серйозні 

http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Zakon_Ob_ukrepl_svyazi_School_i_zhizni.djvu
http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Zakon_Ob_ukrepl_svyazi_School_i_zhizni.djvu
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недоліки. Головним із них є певний відрив навчання від життя, слабка 

підготовленість тих, що закінчують школи, до практичної діяльності» [416, 

с. 76]. Саме ці об’єктивні причини, на думку автора, привели до перебудови 

шкільної освіти. У 1960 р. було розроблено й уведено нову програму з 

математики для восьмирічної школи [256; 223].  

У контексті змін у шкільній освіті в статті «Про викладання математики у 

зв’язку з виробничою діяльністю учнів» (1960) І. Тесленко знову зосередив 

увагу на такій специфічній проблемі, як необхідність добирати вчителям 

математики задачі з виробничим та практичним змістом. Він вважав, що для 

цього слід було консультуватися з майстрами-виробниками на підприємствах 

[358]. Науковець зазначав, що коли керівник виробничого навчання добре 

обізнаний з курсом шкільної математики, то полегшується пояснення учням 

«...зв’язку математичних знань з політехнічними і професійними знаннями та 

використанням цих знань у трудовій діяльності» [358, с. 18]. Будучи обізнаним 

із роботою шкіл, він писав, що вчителі вдавалися до деяких «хитрощів» у 

розтлумаченні зв’язку математики та виробничого навчання й проводили 

повторні або допоміжні практичні заняття, які іноді виходили за межі програми 

[358, с. 19]. На думку І. Тесленка, забезпеченню зв’язку викладання шкільної 

математики з реальним виробництвом, з «життям» мали сприяти екскурсії на 

різні підприємства, налагоджена діяльність технічних гуртків, позакласні 

заходи, практичне ознайомлення дітей із прикладами використання математики 

в побуті тощо. Для того, щоб полегшити випускникам шкіл перехід від 

навчання до практичної діяльності, – писав учений, – вчителям потрібно: 

1) виробити в учнів міцні уміння та навички з виконання різноманітних 

арифметичних обчислень; 2) навчити дітей виконувати різноманітні 

вимірювання за допомогою вимірювальних інструментів та приладів; 

3) виробити в учнів уміння читати та будувати від руки схеми, ескізи, робочі 

рисунки тощо; 4) озброїти школярів міцними навичками застосування 

графічного методу (використання дошки з координатною сіткою для нанесення 

графіків); 5) навчити дітей користуватися довідниками з математики, фізики, 
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агрономії, токарної справи, слюсарної справи тощо [358, с. 19–20]. Водночас 

наголосимо, що запорукою успіху політехнізації і виробничого навчання Іван 

Федорович вважав умову зацікавлення школярів навчанням. 

Ефективним методом поєднання змісту шкільної освіти з реальними 

питаннями виробництва був проблемний підхід, розроблення якого саме й 

почалося у цей період. Проблемне навчання тлумачилося і як дидактичний 

принцип, і як метод розвивального навчання, адже проблема, яка виникає перед 

учнем під час розв’язання задачі, допомагає включити його в пізнавальний 

процес, спонукає розумову активність [243]. 

Істотно, що у статті «Розвивати математичні здібності учнів» (1963) 

І. Тесленко теж виокремлював такий важливий метод, як проблемне навчання 

математики, тлумачачи його ефективним засобом забезпечення активної, 

самостійної мисленнєвої діяльності учнів. Учений радив, щоб певну проблему 

вчитель доносив до свідомості учнів так (через систему заздалегідь складених 

питань, рисунків-підказок, моделей), щоб вони самостійно формулювали цю 

проблему і знаходили її розв’язок [400, c. 26].  

Щоб показати, як суть проблемного навчання розуміли в той час, 

звернемося до міркувань українського психолога, академіка Г. Костюка. У 

статті «Психологічна наука служить практиці» (1967) він писав: «Проблема не є 

просто незнанням, вона – усвідомлення того, що у відомому є щось невідоме, 

істотно важливе для людини і разом з тим таке, що його неможливо відразу 

знайти. <…> Коли проблемна ситуація усвідомлюється учнем, то вона стає 

певною задачею для нього особисто. Але проблемна ситуація може стати 

задачею тільки для тих, хто до неї зацікавлено і активно ставиться, знають, що 

вони щось важливе в ній знайдуть, і прагнуть знайти розв’язок поставленої 

проблеми» [144, с. 35]. 

У докторській дисертації І. Тесленко стверджував, що використання 

методів проблемного навчання передбачає створення навчальної (або 

проблемної) ситуації, що становить практичну або теоретичну трудність для 

учня, яку він самостійно або за допомогою учителя «розв’язує», «доводить», 
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«будує», «знаходить». Учений підкреслював, що у вивченні геометрії 

проблемна ситуація виникає і створюється у ході розв’язування майже кожної 

задачі: «Задача постає перед учнем як цілісна ситуація, у якій містяться всі 

необхідні (дані) елементи для з’ясування цієї ситуації, тобто для відшукання 

невідомих елементів» [366, c. 482]. Додамо, що невідоме в проблемній ситуації 

(задачі) повинно бути виражене через внутрішні логічні зв’язки (відношення, 

дії, розміщення тощо), тобто про нього має бути зроблено натяк у 

формулюванні питання, задачі. 

На думку Івана Федоровича, у вивченні геометрії за допомогою 

створення проблемної ситуації вчителі повинні враховувати, що формулювання 

проблеми має містити відомі елементи; у навчальній проблемі повинні бути 

невідомі або шукані елементи, які учень, керуючись певними потребами 

поданих взаємозв’язків, може визначити, побудувати, розв’язати; у кожній 

навчальній проблемі має міститися конкретна умова, що відображає зв’язки 

між даними і шуканими елементами [366, с. 482–483]. 

І. Тесленко обґрунтував особливості використання проблемного методу 

навчання щодо організації навчальної діяльності учнів на уроках геометрії і 

наголошував: «Учитель не просто подає готові наукові факти, а здійснює 

групування і перегрупування навчального матеріалу так, щоб перед учнями 

виникла проблема або система проблем, внаслідок чого дітей можна було б 

підвести до науково-пізнавального пошуку, а потім за допомогою системи 

питань розкривати внутрішні протиріччя, які виникають в процесі розв’язання 

проблеми, задачі чи доведення теорем» [366, с. 484].  

Важливим фактором, який допомагав правильно створити проблемну 

ситуацію на уроці, на думку вченого, було належне формулювання питання 

вчителем, а також формування в учня вміння аналізувати й систематизувати 

зміст проблеми. Особливу увагу він радив звертати на питання, які учитель 

ставить до проблемних завдань: «… вони повинні лише вказувати на необхідну 

кількість ознак в цьому понятті, бо надлишкові дані або їх нестача не сприяють 

створенню проблемності» [366, с. 486]. 
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Розгляд потенціалу проблемного навчання І. Тесленко продовжив у 80-ті 

рр. ХХ століття. У методичному посібнику для вчителів «Проблемний підхід до 

навчання математики» (1985) (у співавторстві з В. Коваленком) розкрито 

особливості проблемного підходу до навчання математики, представлено 

варіанти навчальних проблем і проблемних ситуацій на уроках математики, 

способи створення проблемних ситуацій на уроках математики, підготовка до 

створення проблемної ситуації, організація пошукової діяльності учнів, 

проблемний підхід до змісту навчального матеріалу, проблемні ситуації під час 

розв’язання задач, проблемні уроки, список рекомендованої літератури [132]. 

На нашу думку, автори посібника доцільно й досить розлого проаналізували 

способи створення проблемних ситуацій, що не втратили значення до сьогодні.  

По-перше, вони радили якнайширше використовувати експеримент. 

Наведемо зразок, поданий у посібнику. Ставиться експериментальне завдання – 

провести з вершини тупого кута трикутника медіану, бісектрису і висоту та 

позначити їх і порівняти довжину відрізків, які утворилися на основі. Потім 

учитель на відкидній дошці мав демонструвати різні види трикутників і 

запитувати: «Чи знайдуться серед запропонованих трикутників такі, у яких всі 

три побудовані відрізки збігаються?» [132, с. 27]. Відповіді на таке питання, 

лише за наявних знань, учні відразу дати не можуть. Створюється проблемна 

ситуація, у якій учитель за допомогою правильно поставлених запитань та 

«потрібних» дій міг «підштовхнути» дітей для її розв’язання. При виконанні 

малюнків, у декого з дітей виникатиме гіпотеза, що провести медіану, висоту, 

бісектрису, які збігаються, можна для рівнобедреного трикутника. Для 

перевірки припущення вчитель може порадити школярам скористатися 

транспортиром (для градусної міри) чи косинцем (для перпендикулярності), 

лінійкою. У підсумку автори радили вчителям зазначити: «Така перевірка не 

дає підстав для узагальнення цієї властивості у випадку будь-якого 

рівнобедреного трикутника, а тому її слід обґрунтувати теоретично. Тобто 

сформулювати й довести відповідну теорему» [132, с. 27]. За допомогою такого 

дослідження учні були здатні самостійно сформулювати теорему про 
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властивість медіани в рівнобедреному трикутнику, а потім записати теорему з 

доведенням під керівництвом учителя. 

По-друге, автори посібника описали способи підведення учнів до 

обґрунтування неочевидних залежностей; варіанти пропедевтичних завдань, 

щоб активізувати «увагу учнів, слугують базою для створення проблемної 

ситуації і самостійного розв’язання навчальної проблеми» [132, с. 29] і доречні 

під час вивчення нового матеріалу; прийоми «підведення» учнів до самостійних 

індуктивних висновків, що суперечать їхнім попереднім уявленням; зразки 

розв’язування підготовчих вправ та задач і створення ситуації вибору, 

організація дискусій [132, с. 29]. 

Оскільки, перш ніж створювати проблемну ситуацію на уроці, необхідно 

здійснити спеціальну підготовчу роботу, спрямовану на активізацію 

пізнавальної діяльності учнів, то окремо увагу автори посібника приділили 

дуже важливому питанню підготовки вчителя до створення проблемної 

ситуації. Вони обґрунтували методико-педагогічні умови організації 

проблемного навчання, до яких віднесли: аналіз послідовності міркувань учнів, 

які ведуть до розв’язання навчальної проблеми; з’ясування того, чим вона 

зумовлена; вибір ефективнішого часу проведення підготовчої роботи – до чи 

після постановки проблеми [132, с. 43]. Автори рекомендували планувати 

підготовчі етапи, виходячи з наявності знань (вихідна позиція для сприймання 

й усвідомлення нової інформації) і врахування здобутих знань, які 

використовуються в процесі мислення для розв’язання та формулювання 

навчальних проблем. 

У посібнику розлого описано приклади уроків (наприклад, вивчення 

паралельних прямих у просторі, транзитивність паралельних прямих, 

паралельність прямої і площини та ін.) та «підготовчу задачу» (проблемне 

питання), розв’язавши яку учні зможуть проаналізувати, зіставити чи 

висловити гіпотези, а потім (коли нова тема буде вивчена) підтвердити чи 

спростувати свої міркування. Учені наголошували, що підготовчі уроки й 

підготовчі етапи уроків, потрібно попередньо спланувати з урахуванням 
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вивчення всієї теми, розробивши при цьому систему і структуру уроків, 

спрямованих на здобуття учнями нових знань, причому роботу з кожної теми 

варто планувати в певній логічній послідовності, враховуючи перспективне 

повторення, практичні й лабораторні роботи, проведення різних типів уроків, 

які сприяли б ефективнішому співвідношенню репродуктивного й 

продуктивного пізнання; виділяти ті теми, які найбільше сприяють 

самостійному здобуванню учнями нових знань; передбачити, які знання 

потрібно актуалізувати, які домашні і класні підготовчі вправи виконати [132, 

c. 50]. 

Водночас можемо констатувати, що науковці не прагнули «рецептурно» 

обмежити творчу діяльність учителів. Вони постійно зазначали, що кожний 

учитель може сам виділяти кількість проведення підготовчих уроків та етапів 

конкретних уроків, їх зміст та місце в процесі навчання і що методика 

проведення та організація підготовчих уроків може бути різноманітною. 

Наприкінці таких занять автори рекомендували підводити підсумки роботи 

(самостійну чи контрольну роботу), щоб діагностувати якість здобутих учнями 

знань. 

Уважаємо педагогічно й дидактично доцільним виокремлення та 

обґрунтування авторами посібника алгоритму створення проблемної ситуації: 

1. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок учнів шляхом 

цілеспрямованого повторення і розв’язування підготовчих вправ на уроці. 

2. Створення на уроці проблемної ситуації. Постановка теми уроку у 

вигляді навчальної проблеми. 

3. Осмислення та прийняття учнями навчальної проблеми, 

усвідомлення ними суперечності між відомим і невідомим. Встановлення 

зв’язків між новим і раніше вивченим. 

4. Висування гіпотез, здогадів про можливості розв’язання навчальної 

проблеми. 

5. Експериментальна перевірка правильності запропонованої гіпотези. 
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6. Теоретичне обґрунтування гіпотези, узагальнення розглядуваного 

твердження. 

7. Закріплення усвідомленого матеріалу. Повторення та аналіз 

процесу розв’язування проблеми. Творче застосування здобутих знань для 

розв’язання практичних завдань. 

8. Перевірка якості та глибини засвоєння учнями проблемного 

завдання проведенням короткочасних контролюючих робіт [132, с. 50–51]. 

Разом із тим автори підкреслювали, що ця схема «…не свідчить про те, 

що завжди існує чітке розмежування і послідовність між вказаними етапами» 

[132, с. 50]. Наголошувалося також, що успіх у пошуковій діяльності залежить 

від співвідношення керівної участі вчителя і самостійної діяльності учнів при 

розв’язанні проблемних завдань. 

Цілком актуально звучать міркування авторів посібника щодо доцільності 

використання для розв’язання навчальних проблем евристичної бесіди, 

самостійної роботи з підручниками за планом, самостійної роботи за певним 

алгоритмом колективного пошуку, диференційованої роботи з окремими 

учнями (групою учнів). На думку науковців, найкращих результатів досягає той 

учитель, який у класі може організувати колективний пошук, коли учні 

допомагають один одному в роботі й прагнуть внести свою частку в 

розв’язання загального питання [132, с. 55]. Слушно було виділено позитивне в 

колективних та індивідуальних формах проведення проблемних занять, 

зокрема: «У колективному пошуку створюються більш сприятливі умови для 

переносу знань у нові ситуації, а от в індивідуальній та груповій – більші 

можливості для вироблення навичок самостійного пошуку, експерименту, 

самоперевірки власного підходу до розв’язання навчальної проблеми, значно 

покращується зворотній зв’язок» [132, с. 55]. У докторській дисертації [366] 

І. Тесленко зазначав, що вправи розв’язують «…не лише для того, щоб 

закріпити знання теоретичного матеріалу, а й щоб поставити перед учнями 

певну практичну проблему, створити належну навчальну ситуацію перед 

вивченням нової теми або розділу» [366, с. 102].  
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У сув’язі з питанням забезпечення зв’язку навчання з життям знаходиться 

й питання профорієнтаційної роботи серед учнів у процесі вивчення 

математики, якому Іван Федорович надавав важливого значення і пов’язував із 

проблемою забезпечення практичного спрямування математичної освіти. У 

тогочасних програмах ознайомлення школярів з окремими характеристиками 

основних галузей виробництва й професій розпочиналося у 8–10 класах. 

Засобами математики учням повідомляли дані про деякі технологічні процеси 

заводів і фабрик, про вимоги до окремих спеціальностей робітників, про 

продуктивність праці, перспективи розвитку господарства, про досягнення в 

техніці, космічних дослідженнях тощо. У цьому зв’язку І. Тесленко писав, що 

«складовою частиною профорієнтаційної роботи є формування в школярів 

уміння обчислювати, вимірювати, конструювати, без чого майбутня трудова 

діяльність у сучасному виробництві не може бути продуктивною. Потрібно на 

кожному уроці створювати умови для активної навчально-математичної 

діяльності кожного учня, спрямованої на здобуття ним знань і умінь, що 

полегшить у майбутньому оволодіння обраною професією» [330, c. 50]. Дієвим 

засобом профорієнтаційної роботи в школі вчений вважав факультативні 

заняття
5
, як найбільш масову форму диференціації шкільного навчання. На його 

думку, найчіткіше політехнічне спрямування мають такі теми, як «Лінійне 

програмування», «Векторні простори», «Математичні методи в економіці», 

“Екстремальні задачі» [330, с. 54]. 

Ще одним напрямом досліджень І. Тесленка, який відносимо до 

загальнопедагогічних питань, було розроблення проблеми формування 

світогляду учнів. Розглядаючи загальнопедагогічні засади вивчення 

математики, Іван Федорович зазначав, що математика, як й інші предмети, 

осягається на основі інтелектуальних та почуттєвих можливостей учнів, тому 

«…за умілої організації роботи освітній і науковий вплив поєднується та 

створюються передумови для формування наукового світогляду» [366, с. 99]. 

Учений виділив 3 основні напрями формування світогляду школярів: 

                                                             
5
 Питання факультативних занять розкривається у §2.4 дисертації 
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1) формування наукового світорозуміння, 2) розвиток культури логічного 

мислення, 3) виховання комуністичної свідомості
6
 [352, с. 23; 366, с. 100].  

Згідно з поглядами вченого, аби «сприяти формуванню в учнів свого 

світорозуміння в процесі вивчення геометрії, учителю необхідно якнайповніше 

розкривати зв’язки геометричної науки з суспільною практикою, із життям, із 

технікою та іншим» [366, c. 101]. Він постійно вивчав роботу українських 

учителів математики і на основі її аналізу та виявлення творчих методичних 

знахідок розробляв методичні рекомендації. Саме завдяки постійному 

ознайомленню з педагогічним досвідом і практикою, учений мав підстави 

стверджувати, що поступово відбувалися істотні зрушення в методах навчання, 

зростала кількість методико-математичної літератури, покращувалася якість 

математичної освіти [366, c. 101–103]. 

Головним завданням формування наукового світогляду І. Тесленко 

вважав розуміння школярами того, що математичні формули, теореми та 

різноманітні залежності створювалися у ході освоєння людиною дійсності й для 

задоволення її практичних потреб, тобто, що «…на виникнення і розвиток 

математичних ідей і тверджень мали прямий вплив конкретні практичні 

потреби» [366, с. 103–104]. Зауважував, що саме цей чинник мав бути 

використаний учителями для розкриття глибинної суті математичних знань на 

уроках.  

Важливу роль у формуванні наукового світогляду, на думку вченого, 

відігравало проведення в ході уроку коротких історичних екскурсів, наприклад, 

щодо виникнення поняття числа, створення поняття функції, виникнення ідеї 

геометричних перетворень (симетрії, зсуву, обертання, гомотетії), пояснення 

практичного сенсу теореми Піфагора, виникнення логарифмів тощо [366, 

с. 103].  

У дусі того часу до характерних рис свідомості, які слід було формувати в 

школярів, Іван Федорович відносив суспільно-політичну активність, 

                                                             
6
 Нагадаємо, що у той час, відповідно до вимог радянської дійсності, учителі мали формувати “комуністичний 

світогляд”. 
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ініціативність, самодіяльність, уміле поєднання колективних і особистих 

інтересів, працю на користь суспільства, високу культуру поведінки, чесність, 

правдивість, людяність, радянський патріотизм і пролетарський 

інтернаціоналізм [366, с. 116]. Усі ці якості особистості, переконував 

І. Тесленко, формуються й під впливом вивчення геометрії. Якщо з деякими 

заідеологізованими аспектами можна не погодитися, то з міркуваннями, що 

«…засобами математики можна ефективно виховувати в учнів самостійність 

мислення, наполегливість при подоланні труднощів, новаторство, критичне 

мислення по відношенню до себе і товаришів, самоконтроль, культуру мови, 

усувати поверховість та суб’єктивізм в оцінці явищ» [366, с. 117], ми 

погоджуємося. На нашу думку, для розвитку світогляду корисними були й 

залишаються організація вчителями дискусій, на яких учні мали б змогу 

обмінюватися думками щодо вивчення певних тем із математики, їх значення в 

науці й житті. 

Наведемо ще таке слушне міркування вченого про важливість 

формування наукового світогляду в процесі вивчення математики з його статті 

«Математика формує світогляд» (1972), де зазначено: «На світогляд учнів 

кожний навчальний предмет впливає не ізольовано, а як складова частина 

всього комплексу шкільних програм, суспільного життя, сім’ї, причому 

результати цього впливу виявляються найчастіше через досить тривалий час. 

Все це ускладнює належне наукове обґрунтування існуючих на практиці форм, 

засобів, методів педагогічної роботи» [335]. 

Свої погляди на формування світогляду учнів засобами математики Іван 

Федорович виклав також у брошурі «Науково-технічна революція і математика 

в школі» (1973), де головною ідеєю курсу шкільної математики визнавав ідею 

розкриття зв’язку науки з практичним життям людей. Відповідно, щоб 

формувати в учнів науковий світогляд у процесі вивчення математики, учителю 

необхідно якнайповніше розкрити зв’язок цієї науки з суспільною практикою, з 

життям, із технікою, із іншими науками, бо «математика – це мова, якою 
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записуються закони природи, яка дозволяє символічно виражати ці закони» 

[352, с. 23].  

Близьким за суттю до питання формування світогляду школярів уважаємо 

виховний аспект у працях І. Тесленка. Обґрунтовуючи виховний потенціал 

уроків математики, Іван Федорович найчастіше звертався до формування такої 

характеристики мислення, як логічність. Так, розкриваючи шляхи розвитку 

логічного мислення учнів на уроках математики в книзі «Науково-технічна 

революція і математика в школі» (1973), він писав, що оскільки шкільний курс 

математики характеризується строгою послідовністю викладу матеріалу, 

визначеністю понять і логічною обґрунтованістю висновків та тверджень, то 

сам процес викладу, сприймання і засвоєння математики вже позитивно 

впливає на розвиток логічного мислення учнів. Але це не означає, зауважував 

науковець, що немає потреби в активному втручанні вчителя, бо «…тільки за 

умови систематичної перевірки того, наскільки глибоко засвоєні учнем 

математичні знання, усвідомлені особливості і взаємозв’язки між окремими 

твердженнями, теоремами, розділами шкільного курсу, розвиватиметься 

математичне мислення» [352, c. 25].  

Крізь праці Івана Федоровича проходить ключове положення про значний 

виховний потенціал математики як навчального предмета. На його 

переконання, засобами математики ефективно виховуються в учнів такі важливі 

риси особистості, як самостійність і логічність мислення, наполегливість у 

подоланні труднощів, дослідницькі якості, самоконтроль, також у них 

розвивається культура мови, усувається поверховість і суб’єктивізм в оцінці 

фактів і явищ [352, c. 25]. Він підтримував тих учителів, які створюють належні 

умови (на уроці і в позаурочний час) для дискусій і обміну думками. 

Іван Федорович визначив головну проблему розвитку логічного 

мислення, яка виникає у процесі навчання геометрії – постійне зростання 

абстрактності математичних понять [352, c. 25], тому радив учителям уважно 

стежити за процесом правильного розуміння й узагальнення понять, 

домагаючись усвідомленого й чіткого засвоєння знань. Ще в докторській 
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дисертації учений розвивав думку про важливість свідомого засвоєння знань, 

бо «логічне осмислення навчального матеріалу, його розуміння і 

систематизація є найважливішими умовами свідомого засвоєння математичних 

знань» [366, с. 216]. Тому І. Тесленко виділяв індуктивний метод навчання як 

ключовий. На думку вченого, саме через часткове судження, аналіз «окремого» 

учням легше встановлювати певні зв’язки чи залежності, виділяти особливі 

властивості, які надалі «… слугують основою для узагальнень, для формування 

висновків і теорем» [352, с. 26]. Учений зазначав, що одним із яскравих 

прикладів діалектичного переходу від окремого до загального є доведення 

геометричних теорем, а використання «… доведеної теореми для розв’язування 

багатьох прикладів і задач є вже переходом від загального до окремого» [352, 

с. 26]. Аналіз праць І. Тесленка переконує, що загалом питання формування 

світогляду розглядалося ним у тісній сув’язі з питаннями забезпечення зв’язку 

теорії з практикою [186; 151; 314; 302; 347].  

На початку 80-х рр. ХХ ст. здобутки науково-технічної революції 

вмотивовували висунення перед школою нових, більш складних завдань – 

впровадження інформатики в шкільне навчання, розгортання проблемного 

навчання, тому, спираючись на найновіші наукові досягнення у галузі 

викладання математики, а також дидактики та психології, Іван Федорович 

продовжував розробляти проблему формування в школярів діалектичного 

мислення. Так, у посібнику для вчителів «Формування діалектико-

матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики» (1982) він писав, 

що кожна людина живе, діє і формується як особистість в умовах суспільного 

середовища та природи. У дусі радянської виховної парадигми, роблячи акцент 

на «суспільному», він твердив: соціальне середовище визначає і регулює ці 

потреби, а щоб розумно діяти, необхідно знати закономірності природи та 

ідеали розвитку суспільства. Будучи переконаним, що вирішальну роль у 

діяльності людини відіграє світогляд, який зумовлює загальну спрямованість 

особистості, її поведінку, ставлення до праці, то формування свідомості й 
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моральних принципів або «світогляд» він розумів як «…погляд на світ, який 

уявляється як ціле, єдине, неподільне» [409, c. 32].  

Уважаємо, що Іван Федорович намагався узагальнити своє розуміння 

світогляду як психічно-ментального утворення і зазначав, що істотними 

ознаками наукового світогляду є узагальнена, науково обґрунтована система 

уявлень, думок, понять, поглядів на природу, суспільство і мислення. За 

І. Тесленком «світогляд» – це не тільки система поглядів на світ, а й система дій 

відповідно до світогляду, який охоплює всю сукупність індивідуальних рис 

особистості, що виявляються в думках, почуттях, волі, емоціях, діяльності [409, 

с. 32]. 

Визнаючи сенс і значущість наукових знань, Іван Федорович водночас 

усвідомлював, що їх світоглядна роль неоднакова. Так природничі, технічні й 

математичні знання дають людині уявлення про закономірності природних 

явищ, розвитку техніки і вказують шляхи їх використання, але «можна 

працювати у науковій чи технічній галузі, володіти великою сумою знань і 

водночас бути малообізнаним у багатьох інших сферах науки» – писав він [409, 

с. 32–33]. Характеризуючи природничо-математичні знання, учений 

наголошував, що «…засвоєння дітьми математичних знань сприяє розвитку 

культури логічного мислення, доказовості тверджень, допомагає всебічному 

аналізу фактів, явищ, а також проникненню в суть процесів, які чуттєво можуть 

і не сприйматися, але людина, що володіє математичними знаннями, прагне і в 

моральних вчинках спиратись на факти, на повноту аргументації і встановлення 

норм поведінки» [409, c. 34].  

Дуже тонким і важливим міркуванням уважаємо думку І. Тесленка про те, 

що часом людина сприймає світоглядні ідеї, але власних глибинних переконань 

у неї не виникає, а коли світоглядні знання не стають переконаннями – то вони 

можуть розходитися з реальною поведінкою людини. Він не погоджувався з 

тим, що нерідко в педагогіці зв’язки світоглядних знань із переконаннями 

описують короткою фразою – «перетворення знань у переконання». 

Переростання знань у переконання, наголошував Іван Федорович, здійснюється 
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за допомогою внутрішньої аргументації, системи доведень, якими користується 

людина [409, с. 34–35]. Убачаємо в цьому прагнення вченого математизувати 

сферу особистісних суджень. 

За І. Тесленком необхідними умовами формування в учнів міцних 

переконань у процесі навчання математики є наявність у вчителя глибоких і 

чітких знань предмета (математики), закономірностей її розвитку, значення 

математики в житті людини; наявність цілеспрямовано організованого 

навчального процесу, у ході якого учні наслідують, активно сприймають 

наукове знання вчителя, його ставлення до праці, засвоюють наукові методи й 

на основі активної діяльності приходять до розуміння світоглядних ідей курсу 

математики; організація пізнавального спілкування учнів на уроках, коли кожен 

з них намагається висловити свої думки, послухати своїх товаришів, учителя, 

переосмислити здобуті знання [409, c. 35]. 

Важливо наголосити, що вчений постійно акцентував увагу на важливості 

організації серед учнів широкого обміну думками з елементами дискусій, 

заохочення їх до пошуку різних варіантів доведення математичних тверджень, 

побудов, конфігурацій, до аналізу життєвих ситуацій, описаних у математичних 

задачах, бо це «надійні засоби вироблення в школярів міцних переконань в 

істинності математичних знань» [409, с.34-35]. 

Ще у 70-ті рр. ХХ ст. із підвищенням складності математичної освіти 

школярів перед учителями постала потреба активізації розвитку в учнів 

здатності до самостійного мислення. Як зазначав Іван Федорович у статті 

«Розвивати діалектичне мислення школярів на уроках математики» (1977), 

специфіка математичного мислення полягає в тому, що воно реалізується в 

системі наукових понять, які відображають кількісні й просторові властивості 

та відношення реальних предметів [399, c. 49]. Розмірковуючи над задачею або 

поняттям, учень шукає зв’язок між даними й невідомими величинами, які 

«…переплітаються, зникають, з’являються та впорядковуються, доки не настає 

миттєве прояснення, в якому процес мислення набуває логічної ясності» [399, 

с. 50]. Іван Федорович стверджував, що «…кожне математичне поняття є 
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результатом або певною застиглою формою діяльності, яка «оживає», 

поновлюється, відтворюється щоразу (у різних формах) для кожного, хто 

прагне оволодіти цим поняттям» [399, с. 50]. На нашу думку, такими є майже 

всі поняття геометрії та алгебри, тому процес відтворення, обчислення, 

побудови чи перетворення якраз і є процесом розуміння та розкриття суті 

понять і явищ. 

Іван Федорович виділяв два головні завдання організації мисленнєвої 

діяльності школярів, які сприяють успішному формуванню в учнів діалектико-

матеріалістичного світогляду: навчати учнів мислити категоріями формальної і 

діалектичної логіки, що можна здійснити лише за умови істотних змін в 

організації всього навчального матеріалу, систематично, на кожному уроці 

вчити учнів бачити суперечності і знаходити способи їх розв’язання [399, с. 57]. 

Продовжуючи розвивати свої думки щодо шляхів підвищення якості 

мисленнєвої діяльності учнів, Іван Федорович у статті «Діалектика формування 

математичних понять» (1978) писав про особливості пізнання в процесі 

навчання, що вся навчальна діяльність школярів на уроках математики в 

кінцевому підсумку зводиться до «…переробки емпіричних даних у поняття, є 

здійсненням переходу від споглядання і уявлення до поняття» [312, с. 28].  

Але, підкреслюючи математичний сенс світоглядних завдань, які 

пропонуються на уроках математики, писав учений, не можна не враховувати 

впливу колективу учнів на результати навчання. Настрій учнів, мотиви їхньої 

навчальної діяльності, ставлення до вчителя, взаємовідносини, прагнення до 

праці, симпатії, неприязнь, байдужість, заздрість є виявами індивідуальних 

відмінностей учнів, і «…тільки вчитель з високою майстерністю здатний 

інтегрувати всі ці елементи особистостей учнів і спрямовувати їх колективну 

роботу на виконання всіх завдань навчання» [330, c. 79].  

Після прийняття Закону про зв’язок школи з життям (1958–1959 рр.) в 

УРСР, як і у всьому СРСР, з-поміж іншого звернулися і до проблеми здібних 

або обдарованих дітей [8]. У галузі навчання математики почали 

запроваджувати додаткові заняття (позакласні заняття) з талановитими і 
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зацікавленими математикою учнями. У методичному листі «Про стан і шляхи 

поліпшення викладання та якості знань учнів з математики» (1966) група 

авторів – учителів та науковців окреслила можливі шляхи розвитку 

математичних здібностей учнів. Наголос зробили на тому, що оскільки вчителі 

приділяють недостатню увагу розвитку в дітей інтересу до занять математикою 

(це визнавалося тогочасним недоліком шкільної практики), то існувала частина 

учнів, які «бояться предмета переважно через його складність, сухість, 

нецікавість та абстрактність» [248, с. 12]. Піднесенню ж якості знань учнів, 

наголошувалося у методичному листі, сприяє організація і проведення 

позакласної роботи в школі [248, с. 13].  

Питання розвитку математичних здібностей школярів стало окремим 

напрямом у дослідженні І. Тесленка. Так, у статті «Розвивати математичні 

здібності учнів» (1963) [400] учений конкретизував свою позицію щодо 

урізноманітнення шляхів підвищення інтересу школярів до вивчення 

математики й розвитку їхніх здібностей. Іван Федорович зауважував, що кожна 

людина (більшою чи меншою мірою) має певні задатки та здібності, 

посилаючись на дослідження відомого тогочасного психолога В. Крутецького. 

Останній плідно вивчав зокрема психологічні засади математичних здібностей 

старшокласників «Психологія математичних здібностей» (1968) і встановив, що 

проблема здібностей – це проблема індивідуальних відмінностей людини: 

«Коли говорять про здібності, то мають на увазі наявність тих чи інших 

індивідуальних відмінностей між людьми, нездібних людей немає» [147, с. 5]. 

В. Крутецький справедливо стверджував, що одному учню навчання дається 

легко, а іншому, як би він не старався, не вдається досягти того ж рівня, і тому 

«слід говорити про більш здібних і менш здібних учнів, бо ці терміни цілком 

можливо застосовувати як характеристики індивідуальних відмінностей в 

навчальній діяльності» [147, с. 6]. 

Важливо наголосити, що І. Тесленко, посилаючись у статті «Розвивати 

математичні здібності учнів» на результати досліджень й інших учених, 

узагальнив: «Навчальний процес сам собою дуже повільно формує задатки і 
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здібності» [400, с. 25] і підкреслив важливість цілеспрямованого розвитку 

математичних здібностей школярів, їх дбайливого вирощування, оскільки 

«процес оволодіння знаннями з математики суттєво допомагає формуванню в 

учнів певного стилю мислення (повноти аргументації, лаконізму, точності 

символіки, чіткого ходу міркувань, систематичності та ін.), вихованню в них 

високих моральних якостей (наполегливості, волі, чесності, правдивості)» [400, 

с. 25].  

Учений радив учителям користуватися такими методами ранньої 

діагностики обдарованості, як довготривалі педагогічні спостереження за 

навчальною діяльністю та нахилами учнів, їхніми інтересами до окремих 

навчальних питань, розділів шкільної математики (розв’язування цікавих задач, 

конструювання наочних приладів, швидкість усних обчислень, креслення 

графіків, читання додаткової літератури, участь у вікторинах тощо); 

систематичний перегляд учнівських зошитів із контрольних і домашніх завдань 

для фіксації цікавих варіантів розв’язання задач, що засвідчували наявність 

особливостей міркування учня. «Такі дослідження необхідно проводити, 

цікавитись ними і спиратися на них у навчально-виховній роботі» – писав 

учений [400, с. 25–26]. 

Загалом І. Тесленко радив кожному учителю здібних до математики учнів 

«не випускати з поля зору, систематично працювати з ними як на уроці, так і в 

позаурочний час, створювати найсприятливіші умови для їхнього розвитку» 

[400, с. 27]. У докторській дисертації Іван Федорович відзначав, що у 1967–

1969 рр. у школах УРСР багато уваги приділяли вихованню математично 

здібних школярів та виявленню юних талантів [366, c. 213], використовуючи 

різні методи і прийоми навчання математики, що найбільше активізують 

мисленнєву діяльність дітей.  

Узагальнимо ключові міркування вченого про виховання здібних учнів, 

викладені на сторінках дисертації. Так, виокремлюючи питання сприяння 

розвитку здібностей учнів на уроках геометрії та спираючись на положення 

розробників концепції здібностей (В. Крутецький, Г. Костюк), під здібностями 



72 
 

він розумів такі індивідуально-психологічні особливості людини, від яких 

залежить успішне виконання нею певних видів розумової чи фізичної 

діяльності, а задатки, які є у дитини, дають можливість розвитку і використання 

здібностей [366, с. 231]. На переконання І. Тесленка, розвиток математичних 

здібностей виявляється в тому, що учні демонструють навченість математично 

мислити, конструювати, рахувати, доводити твердження, розв’язувати 

завдання, обґрунтовувати висновки, досліджувати. Він наголошував, що всі 

наведені види діяльності дітей на уроках супроводжуються емоційним 

напруженням, тому вчителям слід вміло збуджувати і використовувати такі 

види емоцій, як радощі, сумніви, здивування, впевненість, переконаність в 

істинності суджень та висновків: «Всі переживання, повторюючись, стають 

стійкими, узагальнюються і проявляються в бажанні розумово працювати, бо 

таке навчання формує норми діяльності, від яких залежить бажання вчитись» 

[366, с. 221]. 

Ще одним способом розвитку здібностей учнів І. Тесленко вважав метод 

розкриття в ході уроку структурних особливостей математичних понять та 

тверджень, аналіз складників або елементів означень, встановлення структури 

цих елементів та їх сполучень, бо коли «…навчити учня бачити у кожному 

понятті його структурні елементи, то цим самим навчимо його правильно 

мислити при вивченні і засвоєнні будь-яких понять» [400, с. 27]. Учений 

надавав виключно важливого значення формуванню в учнів чіткого й 

лаконічного мислення, наприклад, при доведенні тверджень та теорем, під час 

розв’язування задач. Щоб навчити дітей так мислити, необхідно, зазначав він, 

формувати в дітей розуміння алгоритму розв’язання (або доведення), «…тобто 

знання логічних операцій, з яких складається процес доведення теорем чи 

розв’язування задач, і того, в якій послідовності потрібно здійснювати ці 

операції, щоб твердження теореми або розв’язування задачі стало очевидним» 

[400, с. 27].  

На нашу думку, усвідомивши алгоритм розв’язання (доведення) задачі, 

учень буде знати, у якому напрямі потрібно мислити, тобто матиме певний 
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план дій для розв’язання задачі (або доведення теореми). Алгоритмізація 

мисленнєвої діяльності учнів на уроках математики значно полегшує розумове 

напруження дітей, яке часто буває перепоною для зацікавлення математикою, і 

водночас вона сприяє розвитку чіткості мислення. 

Уже в 60-х рр. ХХ ст. майже у всіх своїх педагогічних працях [358; 366; 

400; 361; 427] Іван Федорович писав про необхідність використання в доведенні 

теорем та розв’язанні задач чіткого алгоритму. Вважаємо, це дуже доцільним, 

бо саме усвідомлення алгоритму розв’язання (знання логічних операцій, із яких 

складається процес розв’язання задач чи доведення теорем) і розуміння 

послідовності дій формують у школярів навички чіткого й логічного мислення, 

для чого Іван Федорович рекомендував застосовувати зокрема спеціальні 

логічні задачі, в яких не вистачає даних [366]. 

У підсумку зазначимо, що в зв’язку із суттєвими змінами, які відбулися в 

галузі шкільної математичної освіти протягом 50–80-х рр. ХХ ст. і були 

спричинені швидким зростанням обсягів наукового знання, зміною технічних 

ідей, всепроникаючою автоматизацією праці (цьому сприяло уведення в 

середню і вищу освіту інформатики, вивчення мікропроцесорів), 

математизацією не лише науки, а й більшості видів діяльності людини, 

видозмінювалися й дидактичні аспекти викладання математики у середній 

школі. У зв’язку з цим Іван Федорович наполягав на активізації формування в 

учнів просторових уявлень, навчання їх конструювати, виготовляти моделі, 

будувати рисунки, схеми, макети, про що йтиметься в підрозділі 2.3.  

 

2.2. Внесок науковця в розроблення змісту шкільної геометрії  

(60-70 роки ХХ ст.) 

Соціально-економічні й політичні перетворення, що відбувалися в 

Україні (у складі СРСР) протягом другої половини ХХ ст., зумовлювали зміни в 

державній освітній політиці й висували нові вимоги до роботи 

загальноосвітньої школи. У цей період неодноразово трансформувалися 

завдання, які ставилися перед школою. Так, у кінці лютого 1966 р. були внесені 
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зміни до Закону про школу (1958 р.). У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР «Про часткові зміни трудової підготовки у середній загальноосвітній 

школі» [251] зазначалося, що у тих школах, де немає належного матеріально-

технічного забезпечення, професійна підготовка учнів скасовується. Таким 

чином, загальноосвітня школа переставала бути політехнічною з виробничим 

навчанням, відбулося повернення до 10-річного терміну навчання в середній 

загальноосвітній школі. Основним завданням школи визначалася загальна й 

політехнічна освіта школярів та їхнє трудове навчання і виховання [251]. 

Відповідно до цього 8 грудня 1966 р. ЦК КПУ і Рада Міністрів Української РСР 

прийняли постанову «Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої 

загальноосвітньої школи в Українській РСР» [238], де були окреслені шляхи 

поліпшення загальної середньої освіти підростаючих поколінь та необхідність 

посилення контролю здійснення загального обов’язкового восьмирічного 

навчання й обов’язкової восьмирічної освіти. У постанові було зроблено акцент 

на важливості подолання існуючих проблем і «привести зміст освіти у 

відповідність до вимог розвитку науки, техніки і культури; забезпечити 

наступність у вивченні основ наук, більш раціональний розподіл навчального 

матеріалу за роками навчання; подолати перевантаження учнів; забезпечити 

наступність у вивченні основ наук у 1–10 класах; забезпечити створення 

стабільних підручників, методичних посібників тощо; починаючи з 7 класу 

запровадити факультативні заняття; розробити заходи поліпшення естетичного 

виховання учнів» [238].  

У дусі реалій того історичного періоду за постановою партії спонукалося 

її виконання й активізація конструктивних сил із метою втілення в життя 

відповідних вимог. Однак не варто зводити розвиток освіти лише до 

обов’язковості виконання керівних вказівок компартії. У 60–70-ті рр. ХХ ст. 

між змістом математичної (геометричної) освіти і змістом досягнень 

математики як науки утворився розрив, тому назріла об’єктивна необхідність 

переглянути й змінити концепцію шкільної геометрії. Із цього приводу 

І. Тесленко, як досвідчений і авторитетний науковець у галузі методики 

http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Postanovl_CK_i_SM_Ukr_O_merah_po_uluchshen_SSh_1966.pdf
http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Postanovl_CK_i_SM_Ukr_O_merah_po_uluchshen_SSh_1966.pdf
http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Postanovl_CK_i_SM_Ukr_O_merah_po_uluchshen_SSh_1966.pdf
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навчання шкільної геометрії, писав: «…геометричні концепції виявилися 

застарілими, або вимагали іншого тлумачення чи перегляду з точки зору 

наукових відкриттів» [366, с. 60]. 

Серед науковців розпочалася робота зі створення нової шкільної 

програми з геометрії та навчальних планів із геометрії. Уже в 1967 р. група 

вчених – В. Болтянський, А. Колмогоров, Ю. Макаричев, А. Маркушевич, 

Г. Маслова, К. Нєшков, А. Семушин, А. Фетісов, А. Шершевський, І. Яглом – 

опублікували у всезоюзному методичному журналі «Математика в школі» 

матеріал «Проект програми для середньої школи з математики» [258]. Цей 

проект мав слугувати основою для розроблення нових підручників, посібників 

та «експериментального викладання з урахуванням позитивного досвіду 

вивчення окремих тем із математики в експериментальних класах 

(пояснювальна записка до проекту)» [258, c. 4]. Автори зазначали, що 

оновлення програми не обмежуватиметься лише змінами кількості годин на 

вивчення певних тем, а планувалося, виходячи із «…загальних принципових 

позицій, переглянути питання про зміст шкільного курсу математики і про 

оптимальні шляхи вивчення цього змісту» [258, с. 4]. 

Варто зазначити, що проект був складений авторами з урахуванням 

міжпредметних зв’язків – з фізикою, кресленням та трудовим навчанням. 

Однією з важливих засад і вимог проекту програми в умовах здійснення 

загальної освіти на всіх етапах навчання було забезпечення доступності 

навчального матеріалу – «матеріал, який вивчається, повинен бути всім 

доступний» [258, с. 6]. Для формування інтересу в учнів до вивчення окремих 

тем у проекті пропонувалося вчителям проводити бесіди для «…розкриття 

перспектив подальшого вивчення математики та її ролі в природознавстві та 

техніці», а при поглибленому вивченні питань (серед яких і важкі для 

сприйняття учнями) «на допомогу мали прийти серії наочних посібників, 
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кінофільми тощо» [258, с. 6]. Одночасно було введено викладання курсів за 

вибором учнів – факультативів, починаючи з 7 класу
7
. 

Український методист Г. Скобелєв у статті «Побажання до проекту 

програми» (1967) зазначив, що проект програми був вдалим, але наголошував 

на недостатній кількості тижневого навантаження математикою учнів: замість 5 

годин він вважав за потрібне відвести 6 годин [275]. «Перехід на нову програму 

при 5 годинах на тиждень може призвести до того, що чудові ідеї нової 

програми не будуть реалізовані та математична підготовка учнів не тільки не 

покращиться, але й погіршиться» – підкреслював він [275, с. 31–32]. 

Стисло окресливши історико-педагогічний контекст розвитку шкільної 

математичної освіти в другій половині 60-х рр. ХХ ст., перейдемо до аналізу 

внеску І. Тесленка з удосконалення навчальних програм з геометрії. Свої думки 

щодо введення нової програми в шкільну практику вчений виклав у статтях 

«Програма є прийнятною» [379], «Проект програми з математики» [395]. Він 

проаналізував і виділив позитивні нововведення в шкільне вивчення геометрії – 

використання понять «вектор», «рух», «перетворення», математичної 

символіки. А головне – Іван Федорович обґрунтував корисні методичні 

рекомендації щодо викладання окремих тем. У статті «Проект програми з 

математики» науковець наголошував на важливості перебудови учителями 

системи навчання геометрії: «Очевидно, що перші кроки роботи в нових умовах 

матимуть дослідницький характер, спрямований, зокрема, на методичне 

осмислення нових тем і розділів програми, а також на вдосконалення змісту 

деяких її питань та усунення окремих недоречностей (відсутність комплексних 

чисел, потреба практичної перевірки питання про вивчення векторів та ін.)» 

[395, с. 85]. 

Робота І. Тесленка щодо розкриття ключових питань нової програми з 

математики полягала насамперед у розробленні рекомендацій для учителів, бо 

впровадження нового в навчання відбувалося без відтермінувань, а якісних 

                                                             
7
 Про внесок у запровадження факультативних занять І. Тесленка написано у підрозділі 2.4 дисертаційного 

дослідження. 
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підручників та посібників ще не було створено. У цьому зв’язку доробок Івана 

Федоровича – навчальний посібник для студентів фізико-математичних 

факультетів педінститутів «Елементарна математика. Геометрія» (1968) [314], 

навчальний посібник «Геометрія» (1968) [151] для 9–11 класів середньої 

вечірньої (змінної) і заочної шкіл, підготований І. Тесленком разом з 

Л. Лоповоком, посібник «Геометрія» (1968) [310] для учнів 5 класів, посібник 

«Зміст і основні ідеї нової програми з математики для восьмирічної школи» 

(1969) [325] для вчителів – вважаємо значною методичною допомогою 

педагогам у здійсненні реформування шкільної математики.  

Проаналізуємо найвагомішу працю І. Тесленка, в якій викладено його 

погляди на вдосконалення й розвиток шкільної геометричної освіти – рукопис 

докторської дисертації «Педагогічні основи викладання геометрії в середній 

школі» (1969) [366]. Міркування вченого (особливо щодо навчання геометрії в 

старшій школі) не були опубліковані в повній мірі, тому висвітлимо їх, 

виокремивши рекомендації вченого щодо проведення занять у школі та 

поліпшення наукового забезпечення викладання шкільної геометрії, які, на наш 

погляд, не втратили свого значення. 

Розпочнемо з аналізу думок ученого про модернізовану в 1967 р. 

програму з математики. У дисертації цьому питанню присвячено параграф 

«Пропонована нами програма з геометрії та її особливості». Уже з його назви 

очевидно, що вчений поєднав аналіз офіційно запропонованої програми з 

викладом своєї, авторської програми. 

Необхідність докорінних змін у змісті та характері наукової інтерпретації 

програмних питань шкільної геометрії ніким із учених у 1967 р. не 

заперечувалися, але реальний обсяг цих змін до 1970 р. не був остаточно 

визначений. І. Тесленко виділив 2 обставини, які викликали труднощі перевірки 

доцільності оновленої шкільної програми і відповідних підручників: а) «масове 

обов’язкове шкільне навчання в країні дозволяє вводити серйозні зміни лише 

досить поступово»; б) відсутність достовірних педагогічних експеримента-

льних даних щодо попередження можливих прорахунків, ризиків під час 
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масового впровадження нових програм і підручників зі шкільної геометрії [366, 

с. 309]. Іван Федорович наголошував на тому, що успішному розв’язанню 

проблеми поліпшення викладання шкільної геометрії повинні сприяти 

попередні експериментальні дослідження різних проектів програми з 

наступним серйозним обговоренням наслідків таких досліджень [366, с. 309], із 

чим повністю погоджуємося. 

Особливо активні зрушення в обговоренні модернізації шкільного курсу 

геометрії розпочалися в 1967–1968 рр. Доказом цього є велика кількість 

публікацій [136; 258; 182] щодо внесення корективів до офіційно запро-

понованої програми й підручника, які, хоча і були схвалені колегією 

Міністерства освіти СРСР, але мали недоліки. Як зазначав Іван Федорович, 

«проект піддається певним змінам авторськими колективами шкільних 

підручників, але жоден із написаних підручників не пройшов справжню 

апробацію в умовах природного шкільного експерименту» [366, с. 310]. Сам 

учений зробив корективи до посібника «Геометрія» для 5 класу [310]. 

Відзначаючи в дисертації, що геометрія як наука і як навчальний предмет 

систематично розвиваються, перебуваючи у певних взаємозв’язках, 

здійснюючи постійний вплив одне на одного, учений писав: «Рівень 

геометричної грамотності людей через сприятливі соціальні умови позитивно 

впливає на розвиток науки, а досягнення та надбання останньої суттєво 

змінюють зміст геометричної шкільної освіти» [366, с. 59]. Але він справедливо 

підкреслював, що розвиток математичної науки відбувався швидше, ніж 

розвиток шкільної математики. Запізнення виникало тому, що «…шкільному 

предмету, як і системі народної освіти взагалі, властивий консерватизм. Будь-

яка програма з геометрії мусить бути певний час стабільною або ж відносно 

стабільною для проведення дидактичної обробки вміщених у ній фактів і 

добору відповідної системи методів для її вивчення в школі» – зазначав Іван 

Федорович [366, с. 59–60]. 

Звертаючись до історичної практики реформування шкільної освіти, 

зазначимо, що в радянську добу влада мала великий вплив на розвиток освіти. 
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Маємо на увазі директивні державні втручання 1931–1932 рр., 1943 р., 1958 р., 

завдяки яким вносилися істотні зміни й у зміст шкільної освіти, і в її завдання. 

Відповідно, частково змінювалися й програми з геометрії. Аналізуючи такі 

зрушення, Іван Федорович зауважував, що суттєвим недоліком усіх цих реформ 

були зміни у вивченні геометрії тільки для учнів старшої школи: «У 1958 р. 

була зроблена дуже обережна спроба відійти від евклідової традиції у побудові 

програми з геометрії 9–11 класів і зробити ідею геометричних перетворень 

провідною, підсиливши при цьому роль геометричних побудов у просторі, 

домагаючись того, щоб абстрактні геометричні фігури (образи) і креслення в 

уявленнях учнів взаємно переходили одне в друге» [366, с. 60]. Але, на його 

думку, у 60-х рр. ХХ ст. ці спроби не дали бажаних результатів, тому виникла 

необхідність докорінного перегляду діючих програм. Основним завданням 

шкільної математичної реформи 1967 р. було вилучення застарілого 

навчального матеріалу, уведення використання сучасних методів вивчення 

геометрії, перебудова всієї програми, яка б відповідала тогочасному розвитку 

науки, уявлень та ідей, розширення фактичного матеріалу (особливо в 

молодших класах) [366, c. 60–61]. 

Іван Федорович виділяв, як значущу необхідність, поєднання навчального 

предмета «геометрія», в якому домінує універсалізм «усього потроху і в певній 

системі», із диференціацією, яка існує в геометричній науці, чого можна 

досягти «…шляхом диференціації навчання (створюючи юнацькі математичні 

школи) і, як частковий захід, – введенням факультативних занять» [366, с. 61]. 

«Для оволодіння геометричною наукою, – писав І. Тесленко – у школі слід 

вивчати такі окремі навчальні предмети: основи геометрії, елементарна, 

аналітична, диференціальна, афінна геометрії, топологія, нарисна геометрія, а 

також задіювати систему спецкурсів і факультативних занять» [366, c. 63–64]. 

Іван Федорович зауважив, що для створення шкільної програми слід добирати 

матеріал з усіх галузей геометрії, аби «…розширити кругозір дитини і 

допомогти у виборі майбутньої професії» [366, c. 64]. 
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І. Тесленко наголошував, що зв’язок між математичною наукою і 

навчальним предметом у середній школі може бути встановлений завдяки 

вдало складеній програмі, забезпеченню її логічної структури, добору 

наукового матеріалу, дидактичній обробці [366, с. 61]. У дисертації вчений 

обґрунтував необхідність врахування у ході складання програми таких 

дидактичних умов: 

1. Відповідність змісту програми основній меті роботи школи. 

2. Забезпечення наукового змісту шкільної математичної освіти. 

3. Забезпечення єдності теорії і практики. 

4. Відповідність навчального матеріалу рівню знань і розвитку учнів 

певного віку. 

5. Здійснення взаємозв’язків між навчальними предметами, в яких 

відображаються природні зв’язки між явищами об’єктивного світу. 

6. Окреслення обсягу знань, умінь та навичок (відповідно до тем, 

розділів, питань) для кожного навчального року [366, c. 62].  

На 6-й пункт Іван Федорович радив вчителям звернути особливу увагу, бо 

від того як «…для кожного класу буде встановлена доцільна послідовність 

упровадження наукової термінології у пізнавальну діяльність дітей, як дібраний 

мінімум пропедевтичних, тренувальних і пізнавальних вправ та завдань для 

активного оволодіння геометричними знаннями» [366, с. 62] і залежатиме 

підвищення ефективності навчання. 

7. Формування мети і завдань кожного розділу програми, які 

відповідали б і змісту навчально-виховної роботи. 

8. Розкриття особливостей організації і методів навчання (класних і 

позакласних занять). 

9. Забезпечення логічної структури шкільного курсу геометрії 

(потреба у відображенні провідних ідей та понять геометричної науки) [366, 

с. 63]. 

Розкриттю найістотніших аспектів оновленого курсу геометрії Іван 

Федорович присвятив посібник «Зміст і основні ідеї нової програми з 
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математики для восьмирічної школи» (1969) [325], де великою мірою 

використано матеріали дисертації. У посібнику вчений проаналізував такі 

важливі питання: структура програми, науковий рівень програми, зв’язок із 

життям, рух і перетворення як наукова основа шкільної геометрії, основні 

питання методики геометрії (множинний і наочно-експериментальний характер 

геометричних понять у 4–5 класах, підвищення теоретичного рівня викладання 

й дотримання послідовно логічної побудови курсу геометрії в 6–8 класах), 

розкриття методико-математичного підґрунтя викладання змісту окремих тем 

[325, с. 3–51]. Учений зазначив, що у систематичному курсі математики 

(алгебри і геометрії), який почав вивчатися в школі протягом семи років – з 4-го 

по 10-й клас, спостерігалося «збільшення часу і узгоджена лінійність у 

розміщенні програмних тем» [325, с. 3].  

Наголосимо, що у дисертації І. Тесленка зауважено, що протягом 

тривалого часу він особисто проводив спостереження й дослідження процесу 

вивчення окремих питань програми шкільної геометрії, і саме внаслідок цих 

досліджень створив свій авторський проект програми [366, с. 64]. Учений 

окреслив концептуальні положення, на які спирався у створенні проекту, а 

саме: 

 Курс шкільної геометрії повинен бути окремим навчальним 

предметом, починаючи з 4 класу (а не з 6 класу, як практикувалося). 

 Потрібно значно підсилити міжпредметні зв’язки між геометрією і 

кресленням, між геометрією і алгеброю. Щодо креслення, то Іван Федорович 

радив формувати креслярські навички у дітей «…як на уроках малювання, так і 

на уроках геометрії, тобто у програмі слід зазначити підсилення уваги до 

графічного оформлення геометричних побудов» [366, с. 310]. Що ж до 

забезпечення зв’язку алгебри і геометрії, то найдієвішим способом науковець 

вважав уведення ідей координатного та векторного методів. 

 Основним напрямом модернізації шкільної геометрії має бути її 

поступове насичення матеріалом, пов’язаним з геометрією перетворень.  
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Будучи прихильником якнайширшого вивчення в школі геометричних 

перетворень, Іван Федорович радив якомога раніше включити до програми 

поняття «паралельне перенесення», «симетрія», «обертання», «гомотетія» і 

використовувати їх у доведенні теорем і розв’язуванні задач. Він зазначав, що 

основи уявлень про перетворення потрібно давати учням вже в початкових 

класах, використовуючи спостереження на місцевості, у класній кімнаті, а 

вводити самі поняття в 6 класі. 

 Одним із важливих заходів модернізації начально-пізнавального 

процесу слід розглядати підсилення ролі математичних відношень 

паралельності, перпендикулярності, конгруентності. 

 Вивчення систематично побудованого курсу геометрії в 4–5 класах 

повинно будуватися переважно на дослідах, на основі методу індукції й 

експерименті, тобто геометрія в цих класах має викладатися як природничо-

науковий предмет. І. Тесленко писав, що саме завдяки реалізації цього 

положення у школярів «…буде сформований необхідний запас просторових 

уявлень як основи для вивчення змістової геометричної теорії у наступних 

класах» [366, с. 311]. 

 У ході викладання всього курсу геометрії не доцільно строго 

відокремлювати планіметричний матеріал від стереометричного. Учений дав 

таке пояснення цій важливій у методико-математичному сенсі тезі: «строге 

розмежування йде всупереч досвідно набутим дитиною просторовим 

уявленням» [366, с. 311]. Уважаємо його позицію слушною й психологічно 

обґрунтованою. 

 Слід забезпечити логічну й дедуктивну побудову шкільної 

геометрії. І. Тесленко радив виховувати в учнів погляди на шкільну геометрію, 

як «…на дослідну науку, в якій доведення теорем і логічні міркування 

систематизують достовірні факти, узагальнюють їх і створюють наукову 

теорію, опосередковано пов’язану з практичною діяльністю людей» [366, 

с. 311]. Ці міркування вченого, на нашу думку, є особливо сутнісними, оскільки 



83 
 

вони стисло окреслюють і мету вивчення шкільної геометрії, і шлях викладу 

навчального матеріалу. 

 Підвищення вимог логічної побудови курсу шкільної геометрії. На 

думку вченого, цю вимогу якнайпослідовніше слід реалізувати в шкільному 

підручнику та навчальному процесі у старшій школі (8–10 класи). 

 Курс геометрії 7–10 класів повинен забезпечити ознайомлення 

учнів з елементами неевклідового простору. Для 60-х рр. ХХ ст. таке 

твердження було новаторським, але, на жаль, не зреалізоване донині. 

 Курс геометрії у 10 класі слід закінчувати обчисленням поверхонь і 

об’ємів круглих тіл за допомогою інтегрування. Зазначена думка вченого 

втілена в програмах для математичних класів [366, с. 312]. 

Вважаємо, що на тому початковому етапі реформування шкільної 

математичної освіти обґрунтовані вченим дидактичні й суто методичні 

рекомендації були принципово важливими. Розуміючи труднощі, із якими 

стикаються вчителі в процесі впровадження нової програми й зміни усталених 

методичних основ, Іван Федорович приділив доцільну увагу розкриттю 

найістотніших у методико-математичному значенні аспектів викладу 

навчального матеріалу. І найістотнішим, на наше переконання, є обґрунтування 

вченим розподілу геометричного матеріалу за роками вивчення із зазначенням 

не лише загальних тем, а й їх конкретних складників. Узагальнимо 

запропонований І. Тесленком варіант: 

4-й клас – а) розгляд основних геометричних понять (геометричні тіла 

(куб, паралелепіпед, піраміда), лінія (пряма лінія, промінь), кут, напрям прямої, 

коло); 

5-й клас – а) геометричні побудови (креслярські інструменти (лінійка, 

циркуль, смуга, лінійка з паралельними прямими), основні побудови (побудова 

фігур, перенесення на певну віддаль пряму та ін.)); б) паралельність і 

перпендикулярність (взаємне розміщення ребер куба, призми, паралелепіпеда, 

їх розгортки та ін.); в) конгруентність (трикутники і їх елементи, види 
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трикутників, сума кутів трикутника та ін.); г) площі (визначення площі фігур з 

допомогою розрізування і складання, теорема Піфагора); 

6-й клас – а) паралельність (кути, утворені паралельними прямими і 

січною; смуга, паралелограм, ромб, прямокутник); б) конгруентність і рух 

(рівність плоских фігур, їх суміщення за допомогою паралельного перенесення, 

обертання і симетрії, поняття руху в геометрії); в) логічна побудова геометрії 

(поняття про аксіоми геометрії; теорема, умова, висновок; обернена й 

протилежна теореми); 

7-й клас – а) паралельність і перпендикулярність прямих і площин (кути 

між прямими й площинами, ортогональні проекції); б) вектори (вимірювання 

відрізків, кутів і дуг, напрямлені відрізки, кути і дуги); в) подібність фігур 

(теорема про пропорціональні відрізки, що відсікаються прямими на сторонах 

кута (теорема Фалеса), подібність довільних фігур, коефіцієнт подібності, 

ознаки подібності трикутників); г) геометричні перетворення руху й подібності 

(орієнтація фігур, напрямлений многокутник, кут, дуга); 

8-й клас – а) тригонометричні співвідношення між елементами в 

трикутнику (тригонометричні величини: косинус, синус, тангенс для кутів 

        , основні тригонометричні тотожності); б) довжина кола й площа 

кола (коло, властивості діаметра, хорд, дуг і кола; вписані й описані кути та 

многокутники); 

9-й клас – а) вектори в просторі (основні поняття стереометрії, 

паралельність, взаємне розміщення прямих, в’язка паралельних прямих, 

напрям, вектори в просторі); 

10-й клас – а) многогранники (плоскі, двогранні й многогранні кути, 

многогранники (призма, паралелепіпед, піраміда)); б) круглі тіла (циліндр, 

конус, куля; переріз їх площиною; комбінація цих тіл); в) загальне поняття 

об’єму тіла (формули об’єму круглих тіл, визначені з допомогою інтеграла, 

поверхні цих тіл, як похідні від їх об’ємів; аксіоматичний метод у вивченні 

геометрії; заключна бесіда про логічну структуру геометрії) [366, с. 312–317].  
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Окреслені І. Тесленком конкретні пропозиції можуть слугувати не лише 

ілюстрацією глибини його наукових поглядів, а й посібним матеріалом для 

сучасних методистів у галузі викладання шкільної математики. 

У суто математичному сенсі Іван Федорович стояв на новаторських 

позиціях, бо прагнув формувати в учнів не лише поняття про число, фігуру, 

функцію або вектор, а й про відношення між ними, маючи на увазі «відношення 

еквівалентності: рефлексивності, симетричності і транзитивності» [325, с. 6–7], 

тобто закликав вивчати не лише паралельні прямі (площини, промені, відрізки, 

сторони), а й еквівалентні властивості паралельності як відношення (не тільки 

симетричні чи подібні фігури або тіла, а й еквівалентні властивості їх 

відношень). На підставі своїх поглядів на зміст і призначення шкільної 

геометрії І. Тесленко вже у 1967 р. висновував положення про те, що «основою 

шкільної програми повинні стати математичні структури» [325, с. 7]. 

У методичному сенсі не менш істотними є й розроблені І. Тесленком 

методичні рекомендації для вчителів. Крім визначення і розподілу елементів – 

складників змісту шкільної геометрії, І. Тесленко обґрунтував і завдання, що 

стоять перед учителем математики щодо формування у школярів конкретних 

знань, умінь і навичок відповідно у кожному класі. Так, у процесі навчання 

учнів 4–5 класів, на думку Івана Федоровича, потрібно забезпечити поєднання 

навчального експерименту з формуванням початкових дедуктивних суджень, 

тобто: «…одні властивості пізнаємо експериментально (побудова єдиного 

трикутника за даними двома сторонами і кутом між ними), а другі властивості 

шляхом міркувань» [366, с. 324]. Як приклад, учений навів ознаку 

конгруентності трикутників із відповідними рівними двома сторонами і кутом 

між ними.  

Проаналізуємо методичні поради І. Тесленка вчителям про доцільні 

засоби розкриття конкретних тем змісту шкільної освіти відповідно до років 

навчання. Починаючи з 5 класу, Іван Федорович уважав за потрібне 

користуватися у навчанні такими потужними математичними засобами, як 

геометричні побудови, а також систематично спонукати учнів до розвитку 
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міркувань, наприклад, пропонувати їм встановлювати зв’язки між 

властивостями фігур і самими фігурами (як зразок, учений наводив завдання: 

для трикутника із сторонами       встановити властивість      ). Ще 

одним важливим завданням учителя вчений вважав формування в учнів умінь 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, зокрема через усвідомлення 

поняття «слідувати», «випливати», коли одна властивість випливає з другої. 

Таким шляхом дітей готували до усвідомлення ролі аксіом. Зазначимо: 

науковець наполягав на тому, що порядок розміщення матеріалу та логічні 

зв’язки між окремими поняттями в 5 класі, місце і роль аксіом, теорем мають 

бути математично строго реалізовані в підручниках. Про особливості розуміння 

учнями розміщення наукових понять у посібниках Іван Федорович дуже 

слушно зауважив: «Самі учні ще не охоплюють всіх цих структурних 

особливостей (бо вони не мають можливостей вносити зміни в цей порядок) – і 

тому потрібно готувати їх до цього» [366, с. 324]. 

Аналізуючи програму 6 класу, І. Тесленко звертав увагу, що кількість 

нових об’єктів (фігур, тіл) не збільшується, зате поняттям, які вивчаються, уже 

дають означення, тобто: «…підноситься роль геометричних відношень: 

конгруенції, паралельності, перпендикулярності, а в 7 класі – подібності» [366, 

с. 324]. Зазначені відношення спочатку виступають як властивості фігур 

(учений наголошував на тому, що такий погляд на них зберігається у програмі 

[136], [258] та підручниках [29], [186]), а потім – як знаряддя для пізнання 

групових, інваріантних властивостей фігур, особливо у зв’язку з вивченням 

геометричних перетворень. Тому, писав І. Тесленко, «…з 6 класу потрібно 

домагатись розуміння учнями еквівалентності вказаних відношень 

(рефлексивності, симетричності, транзитивності)» [366, с. 324]. Учений 

підсумував свої міркування про зміни в програмі для 4–7 класів так: «При 

запропонованих змінах труднощі у вивченні геометрії не переносяться у 

наступні старші класи, а переборюються, чим створюються умови для більш 

інтенсивного і продуктивного вивчення всього шкільного курсу математики» 

[366, с. 337]. 
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Для відображення підходу Івана Федоровича до викладання 

геометричного матеріалу відрефлексуємо його рекомендації щодо введення 

нових понять у 4–10 класах, які викладені у докторській дисертації. Так, учений 

зазначав, що у 4 класі перед учителями постає проблема переходу від реального 

3-мірного простору до формального двовимірного. Саме завдяки цьому, 

спираючись на наявні в дитини уявлення про форму тіла (стакан, лійка, м’яч 

тощо), розпочинається робота з формування в учнів такого абстрактного 

поняття, як «геометрична фігура». Іван Федорович радив за допомогою 

спеціально дібраних задач, прикладів, вправ-запитань «підштовхувати» учнів 

до виділення таких властивостей тіла, які описуються словами «мати форму», 

«мати розмір». Зокрема, як приклад формування у дітей усвідомлення того, що 

«форму» й «розмір» мають не тільки предмети, а й речі (отвори та виїмки у 

реальних речах). Він уважав геометричні форми отворів і виїмок важливим 

перехідними (пустими) об’єктами у формуванні абстрактного поняття 

«геометрична фігура» [366, с. 339], що на наш погляд, є тонким розумінням 

глибинних структур мислення дитини. 

Наступний крок у вивченні двовимірного простору, на думку вченого, 

відбувається за допомогою введення терміну «поверхня». Він радив 

пояснювати дітям, що вона теж є геометричною фігурою, ілюструючи це на 

розгортках тіл. Спочатку І. Тесленко пропонував демонструвати учням певне 

тіло чи річ, що займає певний простір чи міститься в ньому (куб, куля, зроблена 

з дерева), далі звертати їхню увагу на те, що всередині дерев’яного куба чи кулі 

неможливо рухатися. Потім учням варто показувати порожній куб чи кулю і 

наголошувати, що в них у середині можна рухатися, аналогічно до того, як 

рухаються діти в шкільній кімнаті кубічної форми. На основі побаченого дітей 

підводять до висновку, що геометричне тіло може бути порожнім і заповненим, 

тому по відношенню до тіла можна говорити: «всередині куба чи кулі» і «зовні 

куба чи кулі». Узагальнюючи, І. Тесленко писав, що таким чином: «в учнів 

формується уявлення про поверхню як межу чи границю між зовнішньою і 

внутрішньою, тобто між двома частинами простору» [366, с. 340]. А вже у 
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подальшому вивченні, міркував науковець, можна з легкістю переходити до 

роботи з розгортками тіл. Іван Федорович радив учителям окремо 

наголошувати, що поверхня циліндра і конуса розкладається «як слід» на 

площині, а поверхня сфери – не розгортається. Він зазначав, що робота з 

розгортками проводиться для того, щоб навчити учнів робити (вирізати) за 

ними геометричні фігури, і нарешті, перейти до обчислення «площі 

поверхонь». Іван Федорович робив дуже слушне зауваження про те, що «площа 

поверхні» є не новою геометричною властивістю «поверхні», і тому ці терміни 

не можна змішувати [366, с. 340].  

Нарешті останнім уведенням у планіметрію за І. Тесленком мало бути 

формування поняття «площина» як продовження роботи з формування поняття 

«поверхня». На закінчення переходу до планіметрії вчений радив 1-2 уроки 

присвятити таким навчальним операціям, як «…накладання і прикладання 

плоских фігур з використанням паличок чи сірників для їх побудови», що буде 

корисною вправою для учнів [366, с. 340]. 

У планіметрії (на площині), наголошував І. Тесленко, основним 

геометричним поняттям є поняття точки, бо «…вона є елементом точкових 

множин і основним об’єктом перетворення фігур, оскільки точка – це вершина 

многогранника, вершина гори, пункт-місто на карті, спільне в перетині прямих 

та ін.” [366, с. 340]. Учений наголошував, що при вивченні в 4 класі інших 

основних геометричних понять (пряма, промінь, відрізок, кут, многокутник та 

ін.) фігури розглядають уже не як абстракцію, а як множину точок, тобто як 

види фігур. Як приклад міркувань Івана Федоровича, наведемо тезу, що на 

цьому етапі навчання «природним буде означення кола як множини точок, 

тобто колом називають множину точок площини, віддалених від даної точки на 

певну відстань» [366, с. 341]. 

У подальшому, відповідно до обґрунтованої вченим послідовності 

введення геометричних понять, слід було вивчати спочатку перетин 2-х прямих 

чи відрізків, 2-х фігур (тлумачиться, як спільна частина їх контурів або 

площин), а відповідно прилеглі кути означають як два кути, перетин яких є їх 
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спільною стороною; а далі об’єднання або сума 2-х фігур (тлумачиться як сума 

двох чисел, тобто сума двох множин є точковою множиною, яка складається з 

множини не спільних точок даних фігур) [366, с. 342–343]. 

Одним із найяскравіших основних геометричних понять шкільної 

геометрії вчений вважав поняття кута. Він детально схарактеризував труднощі, 

які постають перед учителями в ході вивчення кутів, а саме: 

по-перше, багатоаспектність вживання самого терміну «кут», яким 

нерідко позначають поняття, пов’язані між собою, але не однакові – «частина 

площини», «плоский сектор», «пара променів», «міра зміни напрямів». Якщо 

покласти одне з цих понять в основу означення кута, то виникає інша трудність; 

по-друге, якщо в основу означення покласти поняття «частина площини», 

то означення кута буде звучати: «Кут з вершиною в т.  називається частиною 

площини, яка є перетином 2-х півплощин, ребрами яких є різні прямі, що 

проходять через точку  ». Звідси виникає трудність, пов’язана з необхідністю 

додавати кілька великих (тупих) кутів. Воно досить заплутане, бо пояснення, 

яке при цьому подається за допомогою кутів (більших ніж     ), фактично 

призводить до «логічного кола». Якщо означити кут не як частину площини, а 

як «пару впорядкованих півпрямих, що мають спільний початок», то трудність 

виникає в тому, як логічно відділити фактично утворені 2 кути [366, с. 345]. 

Виходячи з власного педагогічного досвіду, Іван Федорович доводив, що 

для шкільного вжитку найбільш доступим є таке розуміння кута, яке найкраще 

адаптується до рисунка (наочності), тобто «…найкраще відповідає початковій 

(інтуїтивній) геометрії і водночас спирається на початково-множинне 

тлумачення геометричних фігур» [366, с. 345–346]. Оскільки формально кутом 

є фігура, утворена 2 променями, які виходять з однієї точки, разом з однією із 

областей, на які промені ділять півплощину, то у подальшому вивченні вчений 

радив розглядати операції порівняння кутів, додавання, віднімання і 

вимірювання кутів. Наступним кроком мало ставати введення поняття 

розгорнутого, прямого, гострого, тупого, суміжного і вертикального кутів. Іван 

Федорович наголошував на тому, що «…введення всіх згаданих понять має 
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обов’язково супроводжуватися кресленням відповідних їм фігур за допомогою 

циркуля, лінійки, косинця і транспортира» [366, с. 346]. 

Щодо методики навчання геометрії в 5 класі Іван Федорович зазначав, що 

основною ідеєю її вивчення має стати «геометрія побудов». Будучи 

прихильником раннього введення побудов на уроках геометрії, учений розлого 

обґрунтував свою позицію, доводячи, що: 

а) дитина, як і людина, не спроможна пізнавати властивості простору, не 

відтворюючи їх за допомогою побудов; 

б) фізіологічно операція «геометрична побудова» спирається на 

діяльність зорового, тактильного та кінестетичного аналізаторів; 

в) дитина вчиться розуміти й «бачити» простір через оперативний зв’язок 

між рухами очей і рук [366, с. 347–348]. 

Таким чином, учений базував свої методичні рішення на врахування 

психолого-фізіологічних особливостей учнів. Описуючи розгляд поняття 

паралельності прямих і пов’язані з ним властивості паралелограма та суми 

внутрішніх кутів трикутника, а також ознаки рівності трикутника, він спирав їх 

на використання понять «симетрія», «зсув». Іван Федорович об’єктивно 

зазначав, що деякий відхід від традиційного викладу матеріалу зумовлений, на 

його думку, такими двома причинами – з поняттям паралельності прямих тісно 

пов’язане поняття руху – «паралельне перенесення», яке почало за новою 

програмою (1967 р.) широко використовуватися; виклад аксіоми паралельних 

прямих є більш природним на основі дослідного уявлення про те, що пучок 

паралельних прямих однократно покриває площину і визначає єдиний на цій 

площині напрям [366, с. 354]. 

Учений-методист підкреслював, що істотною трудністю й новизною для 

дітей стають перші спроби здійснення математичного доведення, які полягають 

у перших намаганнях обґрунтувати висновки і твердження. Зауважимо, що 

доведення в 5 класі не мають логіко-аксіоматичного характеру, бо розкриття 

логічної побудови геометрії відбувається в 6 класі, однак вони мають на меті 

забезпечити осмислене сприймання дітьми геометричних побудов та 
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тверджень. Іван Федорович критикував такі часто використовувані вчителями 

питання в ході вивчення цього матеріалу, як «Що будується (що доводиться)?» 

і «На які вже відомі нам раніше правила побудови чи припущення ми при 

цьому спираємося?», бо на основі проведених спостережень він дійшов 

висновку, що учні ще не готові до усвідомлених дедуктивних міркувань і 

обґрунтування тверджень. Своє твердження він пояснив тим, що, по-перше, в 

учнів ще не виникає потреба в таких доведеннях, бо їх задовольняє 

однозначність побудови трикутника за його величинами, тобто діти не 

усвідомлюють того, що «дано» або «припускається» і що «довести»; по-друге, 

вони ще не мають належної логіко-аксіоматичної основи для дедуктивних 

суджень, бо, як розмірковував Іван Федорович, основні (базові) аксіоми 

формулюють ще не чітко, а найчастіше не подаються зовсім; по-третє, як 

наслідок, наведені в підручнику доведення запам’ятовуються учнями без 

належного логічного аналізу строгості зроблених висновків [366, с. 356]. 

Проведені згодом дослідження зазначених умовиводів ученого 

підтвердили їх справедливість і довели необхідність перенести вивчення ознак 

трикутника з 4 класу у 5 клас і розглядати їх як наслідок з проведення 

конструктивних прийомів побудови трикутника за його основними елементами. 

Таким чином, справдилися міркування Івана Федоровича. 

Ще одним поняттям, із вивчення якого Іван Федорович мав особливу 

точку зору, була тема «Площі». Пояснення вченим методики її вивчення 

торкалися вивчення геометрії в 1–2 класах, бо в цей період учні дізнаються про 

«площу» ділянки землі, класної кімнати, прямокутника, квадрата, дна коробки, 

поверхні склянки тощо, тобто у дітей формується уявлення про «площу» як 

фізичну реальність, натомість в геометричній науці поняття площі є досить 

складним і абстрактним.  

Іван Федорович спробував пояснити складність розуміння «площі» тим, 

що немає єдиного методу (або способу) обчислення площ різних фігур 

(прямокутник, трикутник, еліпс та ін.). Учений радив учителям користуватися 

елементарними методами для обчислення площ, до найбільш вживаних і 
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водночас елементарних способів (або методів) обчислення площ фігур 

відносячи такі: метод розрізання (або розбиття на частини), метод доповнення 

та метод вичерпування [366, с. 357].  

Метод розрізання і складання фігури (обидва використовувалися у 

4 класі) історично виник раніше, бо «…вже в найпростішому випадку 

вимірювання площ фігур (чи ділянок землі) виникає питання: коли 2 

прямокутники (трикутники чи паралелограми) мають однакову площину, а 

коли різну?» – зазначав учений [366, с. 357]. На нашу думку, цей метод є 

доцільним і посильним для розуміння дітьми: якщо за допомогою накладання 

моделей прямокутників учні знаходять правильну відповідь, то, накладаючи 

трикутники чи паралелограми, дітям не завжди вдається встановити 

рівновеликість їх площ. На допомогу «приходять операції розрізання моделі 

однієї фігури на частини, і якщо вдається скласти фігуру, рівну другій, то тим 

самим і вирішується питання про рівновеликість фігур» – наголошував Іван 

Федорович [366, с. 357]. 

Учений зазначав, що подальше підвищення теоретичного рівня 

викладання геометрії відбувається вже у 6–8 класах. У методиці геометрії 

6 класу він виділив такі найважливіші аспекти, пов’язані з приділенням уваги 

початку ґрунтовної логічної побудови курсу: 

а) експеримент або дослідне вивчення (вирізування, зафарбовування, 

перегинання, моделювання та ін.) перестає бути знаряддям доведення (чи 

обґрунтування) геометричних тверджень або властивостей фігур, а слугує 

інколи лише підкріпленням їхньої істинності; 

б) логічні міркування поступово стають єдино можливим методом 

одержання результатів, при цьому використовуються означення геометричних 

понять, теореми і твердження, крім тих, що приймаються без доведення; 

в) у методичному сенсі, з допомогою часто вживаного питання «Чому?» 

(евристична бесіда) вчитель підкреслює порядок слідування теорем, бо кожна 

наступна теорема спирається на попередні; 



93 
 

г) учні пересвідчуються в тому, що логічні міркування мають значну 

перевагу над експериментом і дослідом, бо встановлені за їх допомогою всі 

нові властивості фігур є найзагальнішими, найпростішими й 

найдостовірнішими [366, с. 360]. 

Методично корисними були складені І. Тесленком конкретні поради 

вчителям щодо поурочного планування (добору навчального матеріалу, вправ і 

задач), уміщені і в докторській дисертації, і в інших працях. 

Наприклад, учений рекомендував складати логічну схему посилань і 

зв’язків та залежностей між використаними поняттями, перераховувати при 

означенні понять лише істотні ознаки фігури, для чого застосовувати продумані 

педагогом допоміжні питання [366, с. 361]. Він уважав корисним, аби кожний 

учень заводив зошит-словник, куди записував би нові поняття. 

На нашу думку, це було корисним для учнів і на уроці, і в самостійній 

роботі, бо опора на вже вивчений раніше геометричний матеріал є запорукою 

якнайшвидшого розуміння нового, щойно вивченого поняття (теореми чи 

твердження). Додамо, що вчений вважав ефективним використання 

імплікаційної форми запису доведення теорем і еквівалентності тверджень [366, 

с. 361]. 

Особливістю програми 6–8 класів у той час стало використання ідеї 

геометричних перетворень, що зустрічаються (як осьова симетрія) вже в 

4 класі. А такі перетворення, як паралельне перенесення, симетрія, ротація, 

використовуються вже під час геометричних побудов у 5 та в 6 класі, де 

вивчається конгруентність. У 7 класі вони задіяні при поглибленому вивченні 

поняття перетворення подібності. Таке тривале, протягом чотирьох років, 

вивчення перетворень мало і позитивні, і негативні аспекти. До позитиву Іван 

Федорович відносив те, що «…спочатку геометричні перетворення (осьова 

симетрія) використовують як засіб для пізнання властивостей фігур, внаслідок 

чого учні глибше розуміють природу перетворень, як геометричних операцій, 

виробляють на численному «задачному» матеріалі (уміння і навички в 

проведенні цих операцій)» [366, с. 366]. А до негативу – те, що наявною була 
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певна навчальна ізольованість окремих перетворень, через що «…учнів 

навчають кожен раз здійснювати систему конкретних виконавчих операцій, які 

не пов’язуються із загальними принципами певної групи перетворень» [366, 

с. 366]. Учений пояснював це тим, що спрямованість у ході навчання на 

засвоєння окремих, частинних ознак перетворень призводила до збіднення 

загальнологічних і геометричних прийомів інтелектуальної діяльності учнів 

(мислення, пам’яті, уваги) і не забезпечувала належної підготовки дітей до 

узагальнювальних дій з геометричними перетвореннями (композиції рухів, 

групових властивостей та ін.). У своїй авторській програмі з геометрії вчений в 

кожному класі спирав міркування на точково-множинну теорію, тобто виділяв 

специфічні особливості, які є характерними для геометричних перетворень 

руху і подібності: 

а) точковість (точки фігур переходять в точки ж фігур); 

б) взаємна однозначність (точка перетворюється в єдину точку, а дві різні 

точки переходять в дві різні точки); 

в) збереження віддалей (або їх відношень) між двома точками 

перетворюваної фігури [366, с. 367]. 

Перевіривши свій варіант вивчення перетворень на практиці, І. Тесленко 

підсумував, що за цими загальними характеристиками вивчення геометричних 

перетворень забезпечує ефективнішу підготовку учнів.  

Вивчаючи спадщину І. Тесленка, дійшли висновку, що він тяжів до 

алгоритмізації навчальних процесів, тому й у вивченні будь-якого 

геометричного перетворення вважав доцільним такий, розроблений ним, 

навчальний алгоритм: 

а) аналіз перетворюваної фігури з виділенням точок, що визначають її 

форму; 

б) встановлення об’єкта, відносно якого здійснюється перетворення; 

в) вибір виду перетворення, якщо він не вказаний;  
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г) визначення образу перетворення й порівняння його з прообразом [366, 

с. 367–368]. Цей алгоритм, на думку вченого, можна застосовувати на будь-

якому році навчання школярів. 

Щоб у процесі навчання в учнів відбувались розумові дії 

узагальнювального характеру і щодо уявлень та понять, і щодо знань аксіом, 

означень, теорем, необхідно, писав учений, створювати відповідні навчальні 

умови [366, с. 368]. До них він відносив: розв’язання задач (теорем і вправ) не 

тільки з повними даними умов і позитивною (стверджувальною) відповіддю, 

що було традиційним для практики вчителів, але й з нестачею деяких 

необхідних умов, а отже, – й негативною відповіддю; розв’язання задач з 

надлишковими даними й неозначеними умовами; формування умінь доводити 

твердження (підведення до поняття, відбір необхідних і достатніх ознак, 

встановлення висновку з частини умов, варіювання умов тощо); оволодіння 

навчальним алгоритмом доведення («що потрібно доводити і що дано?», 

«виділення ознак даних умови», «за виділеною системою ознак наблизити 

умову до висновку (або навпаки)», «перевірка вірності міркувань») [366, с. 368–

369]. 

Окрему проблему щодо оновлення курсу шкільної геометрії становило 

створення її складової для старшої школи (9–10 класи). Головною особливістю 

введення наукових понять у старших класах у 1969 р. було те, що поняття 

«середня освіта» не мало чітко окресленого визначення. Іван Федорович 

зазначав, що на той час немала кількість молоді йшла зі школи до ПТУ, у 

спеціалізовані школи, де курс геометрії був значно ширшим. Разом із тим 

існували й інші особливості в навчальному процесі, зокрема вже у 8 класі учні 

демонстрували помітні індивідуальні інтереси, нахили та здібності до різних 

галузей знань. І. Тесленко наголошував на необхідності враховувати розмаїття 

диференціації вподобань учнів, цю «…природну диференціацію, внаслідок якої 

змінюється, стає неоднаковим ставлення учнів до навчальних предметів 

природничого і гуманітарного циклу» [366, с.390]. 
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Повертаючись до офіційно розроблюваної нової програми з геометрії для 

старшої школи, зауважимо, що її автори коментували затримку з її остаточним 

впровадженням так: «Програма (з геометрії в 9–10 кл.) не передбачає, чи буде 

викладання основ стереометрії розпочинатися з перерахування просторових 

аксіом об’єднання, чи, спираючись на наочні міркування, будуть 

сформульовані властивості операцій над векторами, які будуть покладені в 

основу подальшої дедуктивної побудови курсу в якості основних припущень 

(аксіом)» [258, с. 17]. Таким чином, на час написання Іваном Федоровичем 

дисертації питання остаточного варіанта програми з геометрії для 9–10 класів 

залишалося фактично відкритим. 

І. Тесленко пояснював, що запропонований ним проект програми не 

зменшував значення «геометрії міри», зате підсилював увагу до елементів 

«геометрії положення» завдяки збільшенню питомої ваги геометричних 

відношень: «На кінець 6-го, у 7 та 8 класах зростає роль дедукції як способу 

(системи) побудови й розвитку всієї геометричної теорії, збільшується в 

навчальній діяльності учнів роль теорем, забезпечується турбота про належне 

розуміння ролі й суті аксіом та означень (якщо у 4 і 5 класах теореми відсутні 

або частково заміщені задачами, то у 6 класі їх – близько 20, у 7 класі – близько 

25, у 8 класі – близько 30, у 9 і 10 класах число теорем зростає до 70)» [366, 

с. 325]. 

На нашу думку, складена І. Тесленком і наведена у дисертації програма 

відповідала меті й завданням загальноосвітньої школи, бо була доступною для 

вивчення школярами, сприяла їхньому загальному розвитку і головне – 

піднесенню рівня їхнього інтелектуального розвитку й математичної культури. 

А щоб задовольнити потреби різних типів середніх навчальних закладів, які 

давали дитині повну середню освіту (ПТУ, спеціалізовані школи й училища), на 

переконання вченого, варто було «…один і той самий зміст програми розкрити 

на різних наукових рівнях» [366, с. 391]. 

Вивченню геометрії в старших класах Іван Федорович присвятив 

параграф дисертації «Визначення наукового рівня курсу геометрії 9–10 кл.». 
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Зауважимо, що остаточний зміст курсу геометрії в 9–10 класах був визначений і 

вводився протягом 3 років – з 1972 по 1975 навчальний роки [177; 178; 179]. 

Учений звертав увагу на такі труднощі й неузгодженості в програмі для 

старшої школи, як те, що за новим навчальним планом викладання креслення 

закінчувалося у восьмирічній школі і в старших класах залишався лише один 

предмет – геометрія, метою вивчення якого було «формувати в учнів наукові 

геометричні уявлення, розвивати просторову уяву й озброювати їх знаннями 

про властивості реального простору» [366, с. 391]. Учений писав, що «…ця 

мета частково може бути реалізована й у вивченні фізики, хімії чи географії, 

але все ж основні умови для її повної реалізації створюються саме курсом 

геометрії» [366, с. 391]. 

У 1969 р. Іван Федорович склав програму для 9–10 класів новостворених 

тоді фізико-математичних шкіл, яка повністю відповідала змісту та завданням 

роботи таких спеціалізованих шкіл [366, с. 391]. Але вчений слушно 

наголошував на тому, що один і той самий зміст програми може бути 

розкритий на різних наукових рівнях [Додаток И]. Для порівняльного аналізу 

наведемо основні ідеї офіційної програми й програми І. Тесленка. 

Зазначимо, що офіційно програму для поглибленого вивчення 

математики в старших класах було введено у 1974 р. [257; 234]. Особливістю 

цієї програми було те, що в ній було представлено вивчення розширеного курсу 

математики, курсу програмування й обчислювальної математики в школах і 

класах із поглибленим теоретичним і практичним вивченням математики і 

програмування на ЕОМ. Саме на основі такої розширеної підготовки учні, на 

думку авторів програми [257], у подальшому зможуть виявляти свої інтереси й 

нахили до математики, а також набувати вміння практично застосовувати 

знання, наприклад, «отримати міцну базу знань для подальшої успішної праці в 

області прикладної математики, кібернетики, космонавтики або для подальшої 

освіти» [257, с. 61]. Автори «Програми для шкіл з поглибленим теоретичним і 

практичним вивченням математики (9–10 кл.)» [257] пояснювали, як і звідки 

можна взяти допоміжні години для вивчення математики у профілюючих 
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школах: «У школах, які не мають бази для навчання програмування, можливе 

навчання профілюючих предметів за типовим навчальним планом і програмою, 

а години прикладного предмета передаються на трудове навчання школярів і 

використовуються на проведення трудових політехнічних практикумів із 

програм, які затверджені для масової загальноосвітньої школи (прикладного 

застосування математики)» [257, с. 61].  

Варто підкреслити, що автори програми Н. Єрмолаєва, З. Моїсєєва та ін. 

відповідно до документу «Нормативні документи для шкіл і класів з 

поглибленим вивченням окремих навчальних предметів» [104] зазначали, що в 

класах із поглибленим теоретичним і практичним вивченням математики для 

вивчення профілюючих предметів і прикладних дисциплін слід 

використовувати час, відведений навчальним планом загальноосвітніх шкіл на 

математику (по 5 години на тиждень у 9–10 класах). Щодо геометрії, то на її 

вивчення відводилося 2 години на тиждень у 9 класі і 3 години на тиждень у 

10 класі. Нова програма з геометрії (для поглибленого вивчення) мала 

«розширений огляд тем, які спираються на нову математичну підготовку 

випускників восьмирічних шкіл, а також ряд змін у змісті й порядку викладу 

розділів 9–10 класів” [104, с. 48]. 

Висвітлимо ідеї І. Тесленка щодо поглибленого вивчення геометрії у 

середній школі. Іван Федорович був дуже освіченою людиною, і, розглядаючи 

питання наукового рівня курсу геометрії у 9–10 класах, він звертався не лише 

до досвіду й рекомендацій радянських учених і методистів, а й до досліджень 

зарубіжних колег. Тому, щоб наблизити свій проект програми зі шкільної 

геометрії до рівня сучасної (1969 р.) геометричної науки, він розглядав два 

шляхи: цілковиту модернізацію й збереження в основному традиційної системи 

змісту з певною реконструкцією послідовності розміщення навчального 

матеріалу [366, c. 392]. У підсумку вчений зупинився на другому шляху, 

керуючись тверезими, реалістичними мотивами щодо можливостей 

реформування шкільної математичної освіти. 



99 
 

Наведемо перелік основних тем нової програми з геометрії для школи з 

поглибленим вивченням математики [257], запропонованої Міністерством 

освіти СРСР:  

9-й клас – 1) розміщення прямих і площин в просторі; логічна побудова 

геометрії; 2) паралельність в просторі; 3) паралельне проектування; 4) операції 

над векторами в просторі; 5) перпендикулярність в просторі; 6) координати в 

просторі; 7) повторення. 

10-й клас – 1) кути в просторі; 2) призми, паралелепіпеди, піраміди; 

3) тіла обертання і сфера; 4) виміри в геометрії; 5) заключна бесіда про 

аксіоматичний метод в геометрії; 6) повторення [257, с. 64–65]. Під 

повторенням мали на увазі закріплення вивченого матеріалу та розв’язання 

задач підвищеної складності. 

Повернемося до основних положень програми для класів із поглибленим 

вивченням математики, розробленої Іваном Федоровичем (1969). 

Характеризуючи основні об’єкти модернізації курсу геометрії, І. Тесленко 

відніс до них: точки, вектори і векторний простір [366, с. 392]. Спираючись на 

наочні образи цих об’єктів, писав Іван Федорович, «формулюються (у вигляді 

аксіом) взаємозв’язки і відношення між ними і розглядаються операції над 

точками і векторами, отже, в основі вивчення властивостей просторових фігур – 

теорія векторних операцій, зокрема, за їх допомогою розглядається питання 

взаємного розміщення прямих і площин у просторі, властивості просторових 

фігур тощо» [366, с. 392]. 

У методичному значенні істотним було розроблення ученим пояснення 

щодо започаткування вивчення поняття радіус-вектора точки і просторових 

координат, за допомогою яких можна вводити векторне рівняння просторової 

прямої і площини та розглядати поняття об’єму тіл на координатній 

раціональній сітці. За такого підходу «курс геометрії 9–10 класів вивчався б на 

базі теорії операцій над точково-множинними об’єктами, а це свідчить, що, по 

суті, відбувалася повна алгебраїзація геометрії» – наголошував І. Тесленко [366, 

с.3 92]. 
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Обґрунтовуючи свої міркування, учений зазначав, що особливо складним 

мав бути для учнів матеріал 9 класу, бо значну увагу «потрібно було б відвести 

спочатку вивченню векторних операцій, а потім розглядати їх за допомогою 

властивостей прямих і площин у просторі» [366, c. 392]. Зауважимо, що автори 

офіційної програми з геометрії для шкіл (класів) із поглибленим вивчення 

математики [257] (1974) на вивчення теми «Операції над векторами в просторі» 

(9 клас) виділяли 8 годин, і вона складалася з таких питань: 1) додавання і 

віднімання векторів; 2) множення вектора на число; 3) розкладання вектора за 

заданими напрямами; 4) скалярний добуток векторів [257, c. 64]. 

У переліку питань із векторної алгебри, які І. Тесленко виділив для 

вивчення в авторській програмі з математики для учнів фізико-математичних 

шкіл, були такі: 1. Вектори і їх рівність; 2. Радіус-вектор точки; 

3. Колінеарність векторів; 4. Компланарність векторів; 5. Додавання векторів, 

комунікативність і асоціативність додавання; 6. Додавання 2-х радіус-векторів; 

7. Віднімання векторів; 8. Множення вектора на число; 9. Розклад радіус-

вектора по 2-х і 3-х базисних векторах; 10. Векторні рівняння перенесення, 

гомотетію і центральну симетрію; 11. Скалярний добуток векторів; 

12. Комутативна і асоціативна властивість скалярного добутку; 

13. Дистрибутивна властивість скалярного добутку та ін. [366, с. 393]. 

Очевидно, що І. Тесленко прагнув дотримати строгу послідовність у 

вивченні зазначених понять, бо, «користуючись цим векторним апаратом, 

можна досить стисло і обґрунтовано викласти геометричну теорію прямих і 

площин в просторі, визначити поверхні круглих тіл та ін.» – підсумував Іван 

Федорович [366, с. 393]. Мусимо зауважити, що цю програму автор виклав 

лише у своїй дисертації (1969 р.), більше вона, на жаль, ніде не публікувалася. 

Подана схема побудови курсу геометрії переконує, що за такого підходу 

векторний простір ставав новим точково-множинним геометричним об’єктом 

вивчення в школі, а звичні для учнів геометричні тіла були б допоміжними при 

вивченні нового матеріалу. Іван Федорович пояснював свою наукову позицію 

щодо векторизації геометрії так: «Йдучи таким шляхом, ми будуватимемо курс 
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шкільної геометрії як абстрактно-логічну теорію, тобто такий шлях є досить 

привабливим, бо у всіх галузях сучасної математичної науки поширено 

використовуються векторні простори (в техніці, фізиці, біології, економіці)» 

[366, с. 396]. Але все ж І. Тесленко усвідомлював, що введення в середню 

школу таких новацій було передчасним, і зазначаючи, що цьому стає на заваді 

непідготовленість вчителів до викладання такого курсу геометрії в школі та 

відсутність будь-яких експериментальних і досвідних даних, на основі яких 

слід було б будувати методику вивчення такого курсу [366, с. 396]. 

Отже, можна зробити висновок, що Іван Федорович розробив значно 

ширшу програму вивчення теми «Операції над векторами в просторі». 

Звичайно, що запропонована вченим програма потребувала відведення більше 

навчального часу (ніж 8 год.) на розкриття всього запланованого матеріалу, до 

того ще був потрібен час і на практичні, самостійні та контрольні заняття. Але, 

на нашу думку, більш розлогий виклад матеріалу про операції з векторами 

спростив би подальше вивчення геометричного матеріалу, наприклад, теми 

«Координати в просторі». 

Узагальнюючи, зазначимо, що упровадження нової програми з геометрії, 

запропонованої у 1967 р., спонукало освітян до розгортання методичної роботи. 

І. Тесленко теж узяв активну участь, зокрема у розробленні дуже потрібних 

методичних рекомендацій для вчителів щодо введення в українську школу 

нової програми з математики (вони були вміщені у низці статей [368], [399], 

[413], [335], [299], у методичних посібниках [302], [347], [307], [308], [352] та 

докторській дисертації [366]). Уважаємо, що розроблені вченим рекомендації 

для учителів були корисними й затребуваними, бо впровадження нового в 

практику школи відбувалося без тривалої попередньої підготовки, якісних 

підручників та посібників для вчителів ще не було.  

Принципово важливим, на наш погляд, є виокремлення вченим двох 

обставини, що викликають труднощі перевірки доцільності впровадження 

оновленої шкільної програми (проголошене обов’язкове загальне 10-річне 

шкільне навчання, яке дозволяло вводити лише поступові зміни, а також 
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відсутність достовірних психолого-педагогічних експериментальних даних, які 

б запобігли ризикам масового введення нових програм зі шкільної геометрії). 

Іван Федорович наголошував на тому, що успішному розв’язанню цих проблем 

повинні сприяти попередні виважені експериментальні дослідження різних 

проектів програми з наступним серйозним обговоренням наслідків 

дослідження. 

І. Тесленко наголошував, що у вивченні курсу геометрії потрібно 

враховувати й той факт, що, починаючи з 8 класу, в учнів помітно виявляються 

особисті інтереси, нахили й здібності до окремих галузей знань, тобто 

відбувається природна диференціація пізнавальних інтересів учнів, виявляється 

їхнє тяжіння до вивчення предметів певного спрямування (чи то природничого, 

чи гуманітарного циклу), і цю особливість природи підлітків необхідно 

враховувати, що власне реалізовувалося, наприклад, у новостворених у той час 

профільних школах, зокрема у фізико-математичних школах. Тобто вчений 

обґрунтував необхідність здійснення навчання геометрії на основі безумовного 

врахування вікових і пізнавальних особливостей учнів. Причому він намагався 

узгодити рівень математичної освіти з вимогами тогочасного рівня розвитку 

математики. 

Істотним науковим внеском Івана Федоровича вважаємо розроблення 

логічної структури курсу геометрії для восьмирічної школи й структурованого 

курсу геометрії для старшої школи (фізико-математичного напряму).  

Створені вченим методичні поради були актуальними й потрібними для 

вчителів, а також студентів педагогічних ВНЗ, бо висвітлювали нагальні 

питання шкільної геометричної освіти. Видання його методичних праць 

здійснювалося вкрай своєчасно, що пояснюється, по-перше, тим, що І. Тесленко 

працював на найактуальніших напрямах розвитку шкільної методики геометрії, 

по-друге, глибоко знав нагальні потреби учительського загалу. Його праці 

містили нові ідеї щодо викладання окремих тем шкільного курсу геометрії, а 

також корисні тлумачення змістових нововведень, методичні рекомендації 
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щодо проведення уроків із геометрії, інформатики та факультативних занять, 

про що йтиметься у §2.4. і розділі 3 дисертації. 

 

2.3. Надбання вченого в галузі методики геометрії у контексті 

реформування шкільної математичної освіти (50-80 роки ХХ ст.) 

Як слушно стверджував І. Тесленко, методика викладання математики, як 

галузь знань, розвивалась під впливом двох чинників – практичної діяльності 

вчителів, у якій народжувалися нові методичні прийоми, наукові гіпотези та 

відкриття, і науково-дослідних студій учених, які генерували ідеї щодо 

вдосконалення змісту освіти й технології навчання, обґрунтовували шляхи 

розв’язання методичних проблем, розкривали суперечності шкільного 

педагогічного процесу, аналізували об’єктивні навчально-виховні умови і 

встановлювали закономірності розвитку учнів [342, c. 3]. 

Аналізуючи ж багатогранний педагогічний доробок І. Тесленка, можна з 

упевненістю сказати, що чільне місце в його спадщині займає розроблення 

методики шкільної геометрії. Першочерговими завданнями методики 

викладання математики вчений визнавав наближення змісту шкільної 

математичної освіти до ідей і методів сучасної йому математичної науки. Іван 

Федорович наголошував на необхідності проводити експерименти й 

дослідження з найважливіших питань методики безпосередньо у школі, аби 

розробляти удосконалені організаційні форми, методи і прийоми класних та 

позакласних занять з математики.  

Перш ніж проаналізувати внесок І. Тесленка в розроблення методики 

шкільної геометрії, охарактеризуємо історико-педагогічне тло, на якому 

відбувалися наукові пошуки Івана Федоровича. Фаховий аналіз доробку 

українських учених із розроблення методики математики в 50–80-х рр. ХХ ст. 

викладено у статті відомого українського вченого, методиста-математика 

Г. Бевза «Модернізація і перебудова» (2012). У ній дано оцінку зусиль 

методистів і вчителів із перебудови шкільної математичної освіти, висвітлено 

перешкоди на цьому шляху, розкритиковано радянську практику викладання 
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математики за єдиним підручником у всіх республіках СРСР. На думку 

Г. Бевза, найбільших модернізаційних змін радянська шкільна математика 

зазнала в 60-ті рр. ХХ ст., коли влада висунула завдання «осучаснити» зміст 

шкільного курсу математики на основі використання теорії множин [16, с. 1].  

Нагадаємо, що таку ідею в історії розвитку європейської математичної 

освіти було висунуто ще в 1939 р. групою французьких математиків, які діяли 

під псевдонімом Бурбакі [160, с. 672]. Тобто за кордоном рух за модернізацію 

математичної освіти почався раніше, ніж в СРСР, насамперед завдяки працям 

французького математика Ж. Папі. Про свої дослідження, що здійснювалися 

протягом 5 років, учений доповів у 1954 р. на IV Міжнародному конгресі 

математиків [4, 164], зокрема про вивчення у середній школі лінійно-

векторного простору зі скалярним добутком векторів. «Вивчення плоского 

евклідового векторного простору має стати основою опанування геометрії. На 

цій основі легко зрозуміти перетворення з їх груповими властивостями, 

множини, відношення, ввести метрику і елементи диференціального та 

інтегрального числення» – зазначав учений [4, с. 81]. Перефразовуючи, можна 

стверджувати, що у викладанні шкільної геометрії проголошувалося: «Геть 

Евкліда!», «Смерть трикутникам!». Більшість теорем пропонувалося доводити 

не за ознаками рівності трикутників, а за допомогою геометричних 

відображень. В алгебрі пропонувалося значно розширити вивчення поняття 

функції і розглядати математичні структури, бо «за такої структури програми 

учні досить швидко навчаються математизувати ситуації, що виникають у ході 

розв’язування задач» [4, с. 81].  

Нагадаємо також, що ще раніше, у період початкового розгортання 

міжнародного руху за реформу шкільної математичної освіти (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.), за основу вивчення геометрії пропонували взяти міркування 

німецького вченого Ф. Клейна про визнання геометричних перетворень 

провідною ідеєю шкільної геометрії [168, c. 21]. Він розробив алгебраїчну 

класифікацію різних галузей геометрії згідно з тими класами перетворень, які 

для цієї геометрії дають «рівні фігури». Тобто, один розділ геометрії мав 
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відрізнятися від іншого використанням різних груп перетворень простору, тоді 

об’єктами вивчення постають інваріанти таких перетворень [422]. А Г. Бевз, 

аналізуючи реформовчі підходи до розбудови шкільної геометрії у посібнику 

«Методика викладання математики» (1989), зазначав, що в основу означення 

геометрії Ф. Клейн поклав перетворення, а геометрію визначав як науку, що 

«вивчає властивості фігур, що зберігаються при перетвореннях деякої групи G 

перетворень» [15, c. 297]. Коли у грудні 1964 р. у СРСР організували комісію з 

розроблення нового змісту шкільної освіти, то й звернулися до згаданих ідей 

Ф. Клейна. Математичну секцію очолив академік А. Колмогоров [16, c. 1].  

Хоча внесок І. Тесленка у розроблення методики шкільної геометрії ми 

пов’язуємо насамперед із його активною участю в реформуванні шкільної 

освіти протягом 60–80-х рр. ХХ ст., однак мусимо зауважити, що вже у 50-х рр. 

ХХ ст., працюючи у Львівському педагогічному університеті, Іван Федорович 

активно почав вивчати досвід кращих учителів математики міста і Львівської 

області, і на основі його узагальнення розробляти актуальні на той час питання 

часткової методики. Насамперед він працював над питаннями розвитку в учнів 

просторової уяви на уроках математики. Цьому питанню дослідник присвятив 

статті «Роль математики в політехнічному навчанні учнів середньої школи» 

(1953), «Формування геометричних уявлень і розвиток просторової уяви учнів» 

(1954), де зазначав, що кожна професія вимагає добре розвиненої просторової 

уяви, тому при викладанні геометрії вчителям необхідно практикувати 

виготовлення з учнями різних моделей, проводити геометричний аналіз 

навколишніх предметів, навчити учнів помічати та спостерігати за ними [403, 

c. 36]. 

У статті «Формування геометричних уявлень і розвиток просторової уяви 

учнів» (1954) І. Тесленко стверджував, що просторові уявлення становлять 

особливу групу зорових уявлень, наявність яких в учня дає змогу чітко уявляти 

просторове розміщення фігур, тіл та відтворювати його рисунком чи моделлю 

[408, с. 27]. І основними умовами формування просторової уяви він визнавав 

«наявність багатого матеріалу для сприймання, що забезпечується широким 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82
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застосуванням наочності в процесі навчання і виконання таких робіт, які 

здійснюються за участю зорових уявлень (виготовлення моделей, фігур, макетів 

тощо)» [408, с. 27]. Дослідник уважав, що просторове уявлення спирається на 

зорове відчуття (створене рисунком або моделлю), тому завдання вчителя на 

основі зорового відчуття і сприймання формувати в учнів уміння створювати 

геометричні образи в уяві [408, с. 28].  

Оскільки формування правильних і ясних просторових уявлень, на думку 

І. Тесленка, залежить від зорового сприймання просторових форм матеріальних 

предметів, учителю треба знати властивості фізіології ока людини. Головною 

перешкодою вивчення дитиною геометрії вчений вважав недостатній розвиток 

«геометричного зору», тобто «…відсутність або недостатність вміння бачити на 

рисунку всі, зображені на ньому, деталі, а також геометрично-оптичні ілюзії, 

викликані особливостями будови ока» [408, с. 28]. На основі ознайомлення з 

досвідом учителів математики І. Тесленко зробив узагальнення, що всі 

перешкоди можна подолати поступовим розв’язуванням вправ (наприклад, 

визначенням кількості відрізків на числовій прямій), які сприяють розвитку 

геометричного зору та формують навички аналізу геометричного рисунка [408, 

с. 28]. 

У вивченні геометричного матеріалу в школі вчений радив учителям 

приділяти увагу розвиткові в учнів точності зорового сприймання, передусім – 

окоміру, тому що від нього значною мірою залежить формування правильних і 

точних просторових уявлень, які розвиваються під час: визначення віддалей, 

розмірів довжини, ширини і висоти; порівняння кривих і ламаних ліній з 

прямими; вимірювання кутів; вимірювання і порівняння площ, зокрема на 

планах і картах; вимірювання й порівняння об’ємів. На переконання Івана 

Федоровича, особливий інтерес в учнів викликає вимірювання довжини між 

двома і більше предметами в просторі, оскільки «при вимірюванні на око 

віддалі між двома об’єктами вона здається меншою, коли між ними немає 

ніяких предметів, а якщо є проміжні предмети або коли спостереження ведеться 

під час дощу чи туману, то віддаль здається більшою» [408, с. 29]. 
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У згаданій статті Іван Федорович наголошував на широкому 

використанні різноманітного приладдя (курвіметр, палетка та ін.) для 

вимірювання учнями довжин ліній ламаних і прямих, кривих і прямих, дуг і 

хорд тощо, наприклад, для перевірки окомірних віддалей курвіметр
8
, а вчити ж 

учнів на око вимірювати кути допоможуть таблиці кутів і кутовий прилад. 

Учений пояснював використання кутового приладу так: «Один з учнів на око 

визначає кут між нульовою рискою і рухомою планкою, а вчитель (за допо-

могою кутового приладу) повідомляв справжню величину кута» [408, с. 30].  

Хоча наукові інтереси І. Тесленка концентрувалися довкола викладання 

геометрії в 6–10 класах, однак, як глибокий дослідник, він розумів важливість 

пропедевтики геометричного матеріалу в початкових класах. Із перших уроків 

математики в початковій школі Іван Федорович рекомендував учителям 

домагатися того, щоб учень уявляв геометричний образ (точку, відрізок, кут, 

пряму, трикутник, прямокутник та ін.) та міг зобразити або показати його 

власноруч на рисунку, моделі або на натурі, використовуючи олівець, ручку, 

зошит, крейду, стіл, а під час ознайомлення з плоскими фігурами (трикутник 

паралелограм, трапеція) аби школяр був у змозі показувати зразки цих фігур з 

довкілля – вікна, дахи будинків, гойдалку тощо, бо такі прийоми «розвивають 

спостережливість і зорову пам’ять» [408, c. 31].  

Щодо вивчення геометрії у старших класах, то учений зазначав у статті, 

що просторова уява особливо потрібна учням під час вивчення стереометрії. 

Він переконував: «якщо привчати дітей знаходити стереометричні фігури в 

навколишньому середовищі, то цим збагачується запас їхніх уявлень про тіла, 

розвивається вміння розкладати складне тіло на ряд простих» [408, c. 32]. 

Цьому сприяє виготовлення дітьми власноруч моделей з перерізами, для чого 

досить використовувати лише дріт і нитки, зокрема радив виготовляти дротяні 

каркаси паралелепіпедів та пірамід, а нитками натягнути діагоналі, висоти, 

                                                             
8
 Курвіметр – прилад, заснований на принципі заміни кривої лінії ламаною, вписаною в цю криву [282, c .681]. 

Використовується в геометрії та для вимірювання віддалі на географічних картах [408, с. 30]. І. Тесленко радив 

виготовляти курвіметр так: до дерев’яної ручки прикріплюється жерстяний кружечок, градуйований у 

міліметрах чи сантиметрах [408, c. 30]. 
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апофеми та ін. [408, c. 32]. Важливо відзначити, що у ході вивчення планіметрії 

Іван Федорович заохочував педагогів до пропонування учням усно доводити 

деякі (строго дібрані) теореми, бо «учні можуть і повинні навчитись ніби 

бачити рисунок і додаткові побудови» [408, с. 32]. На думку вченого, сукупно 

такі заходи мали сприяти розвитку геометричної уяви, але вимагали від учнів 

значного напруження інтелектуальних сил учнів, тому усні доведення теорем 

без малюнка вчителям слід строго добирати. 

Серед інших ефективних засобів розвитку уяви вчений також називав 

використання дослідів та ілюстрацій, зокрема пов’язаних із рухом і рухомими 

моделями у 8 класі (наприклад: шарнірний паралелограм, ромб, трапеція). А 

для вдосконалення просторової уяви Іван Федорович вважав корисним 

використовувати задачі на визначення геометричних місць у просторі (при 

вивченні стереометрії в 9–10 класах), вправи з детальним описом геометричної 

фігури, зображеної на рисунку, а також задачі без лінійних даних. Учений 

уважав, що рисунок для вчителів мав бути основним помічником на уроці: «Він 

є основою, на якій ґрунтуються міркування, з його допомогою окремі етапи 

доведення можна об’єднати в спільну сукупність геометричних співвідношень і 

зв’язків, а отже рисунок є своєрідною опорою для розвитку пам’яті» [408, 

с. 34]. 

Великого значення науковець надавав зоровим та слуховим уявленням 

(докторська дисертація (1969)). До зорових відносив вивчення і сприйняття 

таких властивостей предметів, як форма, колір, об’єм, рельєф. Він виділив і 

обґрунтував необхідні педагогічні умови формування просторових уявлень: 

наявність матеріалів для сприйняття (використання різноманітних наочностей); 

виконання учнями робіт, які здійснюються за участю зорових уявлень 

(виготовлення моделей, побудова рисунків, схем, макетів, креслень, графіків, 

інструментальне та окомірне вимірювання довжин, площ, об’ємів, розглядання 

різних комбінацій фігур і тіл) [366, c. 119]. 

Повертаючись до історичного контексту розвитку шкільної математичної 

освіти, нагадаємо, що під впливом популістських гасел («Наука стає 
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безпосередньою виробничою силою, вирішальним фактором могутнього росту 

виробничих сил суспільства», «Головні задачі школи на сучасному етапі – 

надати учням міцні знання основ науки, формувати у них високу комуністичну 

свідомість, підготувати до життя, до свідомого обрання професії» [367, c. 3]), 

проголошених на ХХІІ з’їзді КПРС (1964 р.), без яких неможливо уявити 

розвиток освіти тогочасної України, шкільні реформатори та методисти 

вирішили, що цілі навчання математики не відповідають партійним настановам. 

Сучасний дослідник Є. Лодатко в статті «Цілі математичної освіти в контексті 

соціокультурних трансформацій суспільства» [150] слушно зазначив, що 

«…реформа школи, розпочата у 1964р., разом з переходом на одинадцятирічне 

навчання та повернення школі статусу «трудової», спричинила корекцію 

парадигми загальної середньої освіти, а також кардинальне реформування 

системи викладання математики: повне оновлення структури і змісту 

математичних предметів в початковій, середній та старшій ланках школи, 

розробку нового математичного забезпечення, перегляд цілей навчання 

математики» [150, с. 114]. Прагнучи обґрунтувати існування особливої 

«радянської» математики, відмінної від «буржуазної» [150, с. 114], було 

вирішено жорстко пов’язувати досягнення освіти з досягненнями (відкриттями) 

радянської науки, техніки, виробництва, сільського господарства. Водночас 

потреба реформування математичної освіти була вмотивована насамперед 

внутрішнім розвитком освітнього процесу, потребою підвищити теоретичний 

рівень математичного навчального матеріалу і відповідно, створити нове 

методичне забезпечення. Г. Бевз писав (2012), що оновлення шкільної освіти 

було нагальною потребою, тому у 1967–1968 рр. комісія з розроблення нового 

змісту шкільної освіти в СРСР опублікувала кілька проектів нових навчальних 

програм, серед яких після обговорення було визначено найкращу [16, c. 1]. 

Додамо, що на її основі авторські колективи створювали підручники, в 

основному за авторства російських учених А. Колмогорова [68], Н. Віленкіна 

[55], Ю. Макаричева [155]. 
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У прийнятій 1968 р. в СРСР навчальній програмі з математики геометрія 

викладалася на основі ідей про геометричні перетворення. Вони 

використовувалися і для доведення теорем, і для розв’язування різноманітних 

задач. Основною формою навчальної роботи було розв’язування задач на 

побудову [261, c. 13]. Такий підхід ліг в основу підручників для 6–8 класів за 

редакцією А. Колмогорова (планіметрія) [68] та для 9–10 класів за редакцією 

В. Клопського (стереометрія) [129]. Але спроба трактувати геометричні 

перетворення як відображення площини (простору) на себе з широким 

використанням термінології і символіки теорії множин призвела до надмірної 

заформалізованості навчального матеріалу і як результат – до ускладнення його 

сприймання школярами [277, с. 291].  

Початковим внеском І. Тесленка в сприяння реформі викладання 

шкільної математики вважаємо створений ним навчальний посібник для 

студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів 

«Елементарна математика. Геометрія» (1963), який став результатом його 

багаторічної викладацької праці. Головна заслуга І. Тесленка полягала в тому, 

що він не обмежився викладом теоретичних методичних «вказівок», а надав їм 

конкретно-практичного спрямування. Посібник побудовано за аксіоматичним 

методом із використанням ідей руху. Автор пояснив свій задум наступним 

чином: «Матеріал викладено так, що курс елементарної геометрії можуть 

самостійно вивчати як студенти стаціонару, так і заочники, а також вчителі 

математики середньої школи для підвищення кваліфікації» [313, с. 2]. Цей 

посібник тривалий час був корисною настільною книжкою, особливо в умовах 

обмеженого друку методичної літератури. 

Зазначимо, що стосовно шляхів здійснення модернізації шкільної освіти 

на початку 70-х рр. ХХ ст. радянські методисти-математики мали різні погляди. 

Одні (А. Колмогоров, О. Маркушевич) пропонували внести до змісту шкільної 

математики ще радикальніші зміни, обов’язково знайомити учнів із важливими 

математичними структурами. Гаслом цих реформаторів було «підвищення 

наукового рівня шкільного курсу математики» [258]. Інші, наприклад, 
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українські методисти Є. Лодатко, Л. Лоповок, уважали введення вивчення 

математичних структур у загальноосвітній школі передчасним, як і надмірне 

оновлення курсу геометрії 6 класу.  

За твердженням Г. Бевза, одного з активних учасників тих дискусій, з 

приводу запровадження нововведень найбільше дискутували освітяни в 

Україні, але «остаточні рішення залишалися за Москвою» [16, c. 2]. Більше 

того, він уважає, що «українські методисти намагались створити власні 

підручники і навчальні посібники з математики, але їм не давали ходу» [16, 

с. 2]. До таких підручників, надрукованих як пробні, відносилися насамперед 

книжки за авторства (або співавторства) І. Тесленка:  

 І. Тесленко. Геометрія (для 5 класу) [310]. 

 І. Тесленко, О. Дубинчук. Геометрія (для 8 класу) [92]. 

 Л. Лоповок, І. Тесленко. Геометрія (для вечірніх шкіл) [151]. 

Із цих свідчень постає, що внесок І. Тесленка в методику викладання 

шкільної геометрії був би ще вагомішим, якби не жорстка централізована 

освітня політика в СРСР. На жаль, зазначені підручники українського вченого і 

його колег залишилися невпровадженими. Додамо також, що вже в 60-ті рр. 

ХХ ст. І. Тесленко наголошував на тому, що курс геометрії 4–5 класів повинен 

бути побудований систематично, адже його вивченням закладається фундамент 

майбутніх знань (зокрема креслярських), усвідомлення ідей курсу геометрії, 

правильного розуміння основних понять (фігури, їх побудова, рівність фігур, 

паралельність прямих, кут, площа фігури), відношень паралельності і 

перпендикулярності, необхідності логічних міркувань. Ці ідеї він і відобразив у 

підручнику «Геометрія» для 5 класу [310], у методичних рекомендаціях до 

курсу лекцій «Вивчення геометрії у 4 кл.» [302]. 

Тенденції до підвищення ролі педагогічної теорії, прагнення посилити її 

випереджальні функції щодо педагогічної практики, вдосконалення навчально-

виховного процесу, дослідження процесу навчання як цілісного явища були 

характерними для радянської педагогічної науки кінця 60-х – початку 70-х рр. 

ХХ ст. Тому очевидним стає надзвичайна актуальність у той час вирішення 
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проблеми формування в учнів геометричних понять, яку спробував розв’язати 

І. Тесленко у докторській дисертації «Педагогічні основи викладання геометрії 

в середній школі» (1969). У ній учений проаналізував принципи добору 

наукових фактів для конструювання програми, дидактичні основи навчання 

геометрії, загальнодидактичну модель педагогіки геометрії (6 принципів), 

опублікував розроблену ним програму з геометрії для восьмирічної школи 

[325] і для старшої школи з поглибленим вивченням математики [366], 

проаналізував їх особливості, основні питання методики геометрії у 

восьмирічній та старшій школі. Іван Федорович зазначав, що геометричні 

знання, уміння та навички, які здобувають учні в школі, сприяють підвищенню 

їхнього інтелектуального та світоглядного розвитку є основою для 

продовження здобування освіти та здійснення практичної діяльності як в 

процесі навчання, так і після закінчення школи (на виробництві, на будівництві, 

на заводі, у промисловості тощо). Учений наступним чином обґрунтував 

першочергові цілі вивчення геометрії: 

освітня – озброєння учнів знаннями геометричних понять, аксіом, теорем 

та їх логічних взаємозв’язках і в певній системі, розвиток дедуктивного 

мислення та умінь користуватись простими силлогічними структурами, 

формування вмінь читати рисунки та креслення, формування навичок 

дослідництва та експериментаторства, оскільки «все це має розвивати розумову 

діяльність учнів, що складає освітню мету вивчення геометрії»; 

виховна – формування у дітей першооснов діалектико-матеріалістичного 

світогляду, виховання почуття патріотизму та інтернаціоналізму, високих 

моральних та естетичних якостей, умінь працювати й поважати працю своїх 

товаришів, розвивати математичний інтерес і нахили учнів, цікавість до занять 

математикою, розвивати просторову уяву, бо «все це складає виховну мету 

вивчення геометрії»; 

практична – заохочення учнів до всіх видів фізичної праці, пов’язаної з 

навчальним процесом у школі та вдома, проведення суспільно-корисної роботи, 

прищеплення навичок правильного користування вимірювальними та 
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обчислювальними інструментами, бо «все це складає практичну мету вивчення 

геометрі»” [366, c. 295–296]. 

Тобто сукупно мали досягатися найважливіші навчальні цілі: 

освітня  виховна  практична 

Для досягнення зазначених цілей Іван Федорович, спираючись на власний 

досвід, радив учителям поряд з колективними формами роботи 

використовувати систематичну індивідуальну роботу з учнями, давати їм 

посильні завдання і спостерігати за їх виконанням, створювати ситуації успіху, 

що «…сприятиме розвитку здібностей і вольових якостей, учитиме 

переборювати труднощі, творчо та з ініціативою працювати за власними 

здібностями» [366, с. 296].  

Проаналізуємо дидактичні засади педагогіки геометрії, обґрунтовані 

І. Тесленко в докторській дисертації. Педагогіку геометрії він розглядав як 

певну модифікацію загальнодидактичної моделі
9
, до складників якої вчений 

відносив:  

I. Принцип науковості. Згідно з цим принципом зміст шкільної 

програми з геометрії, навчального матеріалу кожного уроку та його викладення 

в підручнику повинно відповідати рівню розвитку науки. І. Тесленко 

пояснював цей принцип так: розвиток шкільної геометрії має здійснюватися у 

напрямі ширшого використання «ідеї геометричних перетворень на базі 

векторних операцій та орієнтації фігур і теоретико-множинних тлумачень 

властивостей фігур, слід якомога повніше з’ясовувати характер еквівалентності 

відношення логічних структур, особливості координатних і аксіоматичних 

методів» [366, с. 303]. 

II. Принцип систематичності і послідовності. За цим принципом 

визначається співвідношення між індуктивним і дедуктивним викладом 

шкільного курсу геометрії. Учений наголошував, що копіювати систему 

побудови науки в шкільних умовах неможливо й не потрібно, але предмет 

                                                             
9
 Іван Федорович Тесленко розумів загальнодидактичну модель побудови геометрії, як систему принципів, на 

основі яких має розроблятися математична освіта. 
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«геометрія» має зберігати властиві геометричній науці основні риси, логіку 

розкриття зв’язків між окремими фактами й системою знань. Так, наприклад, 

учні, починаючи вивчати геометрію у 6 класі, майже всі поняття і твердження 

засвоюють на поширеній аксіоматичній основі, тобто послідовність розміщення 

розділів і тем зберігає логічну наступність у розкритті зв’язків між метричними 

й позиційними властивостями фігур [366, с. 303]. 

III. Принцип свідомого засвоєння знань і активність учнів в оволодінні 

основ науки. Цей принцип передбачає глибоке осмислення навчального 

матеріалу, уміння використовувати знання на практиці в нових або інших 

умовах, поступове перетворення знань у переконання, у керівництво до дії. 

Учений наголошував, що у вивченні геометрії розумова активність є основною, 

але вона може розвиватися лише за умови самостійної діяльності учня 

(розв’язування задач, виготовлення приладів, моделей, фігур, здійснення 

геометричних побудов, проведення обґрунтувань певних тверджень, зокрема 

теорем, які супроводжуються вольовим напруженням та емоціональними 

переживаннями удач і невдач та ін.). Для прикладу наведемо міркування 

вченого щодо теми «Куля і її властивості»: «Тему можна розпочати з малюнка 

на дошці, однак зовсім інше ставлення учнів до цього матеріалу буде тоді, коли 

спочатку створити проблемну ситуацію про образ запущеного в СРСР 

штучного супутника Землі та поставити таке запитання: «Чому він мав форму 

кулі?» З великим інтересом учні, відповідаючи на це запитання, встановлюють 

властивості мінімальності поверхні кулі, максимального об’єму тощо» [366, 

с. 304–305].  

IV. Принцип наочності навчання. Живе споглядання, як перший 

ступінь процесу пізнання, значною мірою здійснюється через унаочнення. Саме 

через наочність (моделі, ескізи, схеми), зазначав І. Тесленко, у геометрії 

формують конкретні геометричні уявлення та розвивають абстрактну 

просторову уяву школярів. Використавши нагромаджений методико-

геометричний досвід, учений сформулював педагогічні вимоги використання 

наочності, яких мали дотримуватися вчителі: геометрична модель і рисунок 
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повинні сприйматись за допомогою зору і рук; виділяти в наочних об’єктах 

лише суттєві ознаки і властивості; створювати можливості для самостійності та 

активності учнів; не допускати перевантаження наочністю. Модель чи рисунок 

повинні мати точно визначену навчальну мету; наочність повинна сприяти 

розвитку абстрактного мислення учнів – моделі повинні виражати відношення і 

зв’язки (зразок – розроблений Іваном Федоровичем гомотрансформатор). 

Наочність повинна бути різноманітна: від моделей емпіричного спрямування до 

моделей, які формують теоретичне і концептуальне мислення учнів; робота з 

рисунками, моделями, фігурами на уроках малювання, креслення і геометрії 

повинна задовольняти єдиним вимогам щодо розвитку уяви школярів [366, 

с. 306]. 

V. Принцип міцності знань. Для його реалізації вчителям необхідно 

розвивати і вдосконалювати пам'ять учнів. Дослідження педагогів показали, що 

свідоме запам’ятовування залежить насамперед від правильно організованого 

первинного сприймання навчального матеріалу: «Нові знання впроваджуються 

так, щоб вони взаємодіяли зі старими знаннями за допомогою найбільшого 

числа мисленнєвих операцій (виокремлення ознак, порівняння, аналогії, 

аналізу, синтезу, узагальнення й інше)» [366, с. 307].  

VI. Принцип індивідуального підходу. Наголошуючи, що для 

успішного навчання і виховання учнів потрібен стійкий і дружній колектив 

дітей, де є турбота про кожного учня, про розвиток його здібностей, учений 

писав: «Визначивши можливості кожного учня, учитель здійснює 

індивідуальний підхід (для виконання завдань навчального і громадського 

характеру), а щодо навчальних завдань, то суттєву роль у цьому можуть 

відіграти програмовані навчальні матеріали, програмований контроль знань, 

самостійні роботи для учнів тощо» [366, с. 308]. 

На нашу думку, сформульовані Іваном Федоровичем принципи побудови 

дидактики геометрії були корисними і для вчителів-початківців, і для 

досвідчених учителів, які постійно вдосконалювали свої методичні знання. 
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Звичайно, наведені принципи сприяють підвищенню ефективності навчання, 

якщо «працюють» у сукупності, тобто в системній зумовленості. 

У дисертації І. Тесленко підкреслив, що виклад питань методики 

вивчення геометрії він побудував саме за авторською дидактичною моделлю 

вивчення шкільної геометрії. Крім того, він розробив оригінальну програму з 

геометрії для 9–10 класів з поглибленим вивченням математики із поясненням 

її особливостей
10

.  

Нагадаємо, що його міркування підпорядковувалися меті реалізувати ідеї 

реформи шкільної математичної освіти (1966–1967 рр.), відповідно до якої 

пропонувалося радикально змінити погляди на роль та місце «основних 

відношень і операцій» у шкільній геометрії, а щодо просторових об’єктів 

пропонувалося: «лише змінити послідовність та розподіл планіметричних і 

стереометричних фігур між собою на різних щаблях навчання»
11

 [366, с. 309].  

Зазначимо, що, складаючи авторську навчальну програму, учений 

враховував логіко-геометричне інформаційне навантаження для кожного класу. 

Він проаналізував вимоги до програми та всі вимоги до навчального матеріалу, 

і, що, на наш погляд, дуже важливо, розробив загальну таблицю послідовності 

введення математичних понять, які мали вивчатися в геометрії у 4–10 класах 

[Додаток Н]. Аналіз даних таблиці переконує в тому, що вчений зреалізував 

ідею збагачення геометричних уявлень учнів й удосконалення зв’язків нового 

навчального матеріалу з уже вивченим. Уважав, що найінтенсивніше введення 

нового (фігур, понять і термінів) має відбуватися до 6 класу (понад 40), а в 

інших класах кількість термінів збільшується не так інтенсивно: у 4 класі їх – 

близько 24, у 5 класі – близько 27, у 6 класі – близько 20, у 7 класі – близько 24, 

у 8 класі – близько 18, у 9 класі – близько 13 та у 10 класі – близько 10. Тобто, 

основа знань закладається з початком навчання геометрії, постійно 

поновлюються набуті знання і вивчаються нові: «Фактично учні 4–5 класів 

                                                             
10

 Більш розширено запропоновану І. Тесленком програму проаналізовано у підрозділі 2.2 дисертації. 
11

 Більш розлого запропоновану І. Тесленком програму розглянуто у підрозділі 2.2 дисертації. 
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пізнають майже увесь арсенал основних просторових об’єктів шкільної 

геометрії» – зазначав Іван Федорович [366, с. 322]. 

Отже, основне початкове завдання методики геометрії за І. Тесленком 

полягало у тому, щоб навчити учнів розрізняти фігури та їх елементи за 

певними властивостями, чого можна досягти в процесі спостереження, 

вимірювання, моделювання, ліплення, вирізання тощо. Іван Федорович 

підкреслював, що властивості фігур, встановлені експериментально, лише 

описуються словами, але їм не дають чітких означень, наприклад: «Учні 

помічали, що прямокутник, ромб і паралелограм (кожен окремо) мають 

властивість, що протилежні сторони попарно рівні, але у своїх судженнях вони 

ще не доходять висновку, що прямокутник і ромб є паралелограмами» [366, 

с. 155]. 

Оскільки основи геометричних понять закладаються у дітей в 

дошкільному віці, то розпочинати розгляд особливостей геометричних об’єктів, 

тобто пропедевтичне вивчення, писав І. Тесленко, потрібно із початкової 

школи, а саме з «перших» уроків з математики. Програмний і дидактичний 

матеріал у 1–3 класі повинен враховувати реальний стан наявних, сформованих 

в учнів, первинних просторових уявлень, які вони одержали внаслідок 

спостереження і власного досвіду в дошкільний період життя: «Насиченість 

реального оточення дітей тілами з перпендикулярними і паралельними 

прямими, площинами, гранями (будівель, многогранних споруд), рухами речей, 

а також безпосередні стосунки дітей з речами – все це обумовлює інтуїтивне 

формування в учнів цих понять» [366, c. 335]. 

У рукописі дисертації вчений навів простий експеримент, проведений для 

дослідження розуміння дітьми понять паралельності. Його суть полягала в 

тому, що І. Тесленко звернувся до 2-х дошкільнят (6 років) з проханням 

відтворити на піску сліди руху коліс воза (чи машини), і вони досить швидко 

нарисували майже паралельні лінії. А от коли вчений запропонував їм обом 

рухатись поряд так, як пересуваються колеса, то після кількох спроб вони 

звернулися з проханням дати їм в руки щось спільне (гілку, мотузку) та 
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продемонстрували паралельний рух. Таким чином, без особливих труднощів 

діти з’ясовували, що «…колеса, рухаючись, ідуть поруч і на однаковій віддалі, 

а це ж і є головна властивість відношення паралельності» – зазначив вчений 

[366, с. 335–336]. Такий самий експеримент Іван Федорович провів наприкінці 

навчального року з учнями 2-х класів. Дослідження показало, що учні пройшли 

крізь такі ж «труднощі», що і дошкільнята. Учений констатував: традиційне 

навчання майже не змінило уявлення учнів про відношення паралельності, 

раннє усвідомлення учнями відношення взаємного розміщення паралельних 

прямих буде ефективною пропедевтикою для правильного й більш глибокого 

розуміння вивчення понять симетрії та подібності. 

У початковій школі Іван Федорович радив обов’язково використовувати 

на уроках математики роздатковий матеріал для осягання учнями основних 

властивостей геометричних тіл: а) набір моделей геометричних тіл (бажано 

різнокольоровий і з різними за розмірами фігурами); б) набір кольорових 

трикутників (чотирикутників, п’ятикутників тощо); в) набір деталей для 

складання фігур і тіл; г) кольорову крейду та інструменти для побудов і 

креслення фігур [366, c. 333–334]. Таке наочне приладдя мало сприяти 

формуванню в учнів мислительних операцій (порівняння просторових фігур за 

їх різноманітними парамерами (форма, розмір, колір), «підводити» певні моделі 

під поняття і порівняння понять. 

І. Тесленко слушно наполягав на якнайширшому урізноманітненні 

навчальної діяльності учнів, особливо щодо тих маніпуляцій із геометричним 

матеріалом, у яких найвиразніше беруть участь зір, дотик, задіюються 

можливості руху, і радив поряд із готовими геометричними тілами і фігурами 

(коло, квадрат, трикутник та ін.) використовувати макети будівель (будинку, 

хати, машини, споруди), плакати природних ландшафтів, щоб «…не знищити в 

них найголовнішої інтелектуальної діяльності – процесу відділення геометрич-

них понять від речей» [366, с. 334–335]. 

Зрозуміло, що введення в шкільну програму навіть незначних змін 

викликає певні методичні труднощі й через відсутність експериментально 
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встановлених рекомендацій, і через непідготовленість учителів до нових 

методик. Тому особливо корисними були поради Івана Федоровича вчителям, 

які полегшували введення і викладання нових геометричних понять. 

Наприклад, введення поняття про паралельні площини (подане у вигляді 

означення) за дослідженнями вченого бажано спочатку подавати як побудову 

фігури, що задовольняє умову означення (щоб діти зрозуміли, що 

сформульоване означення не є безпідставним). Слушною була й рекомендація 

вченого, аби теоретичному викладу матеріалу передувало розв’язання задачі 

або використання відповідної моделі. І. Тесленко наголошував на необхідності 

формувати конструктивні навички при зображенні фігури: «Питання 

зображення фігур на площині слід давати на наочно-індуктивній основі, із 

забезпеченням формування в учнів необхідних конструктивних навичок на 

проекційному рисунку» [366, с. 298]. 

Проаналізуємо методичні міркування Івана Федоровича щодо 

нововведень у курс шкільної геометрії, здійснюваних у 70-ті рр. ХХ століття. 

Будучи методистом і науковцем, який глибоко знає шкільну практику, 

І. Тесленко вважав геометричні побудови однією з найбільш складних для 

сприймання учнями змістовних ліній шкільного курсу геометрії [299, с.41]. 

Його науково-методичні статті на допомогу вчителю, розробки уроків 

присвячувалися найбільш складним питанням шкільної геометрії, тому були 

важливим теоретико-методичним і практичним внеском в оновлення змісту й 

методики шкільної геометрії, адже покроково роз’яснювали методику 

розкриття математичного матеріалу, показували доцільну черговість вивчення 

понять тощо. Так, у статті «Як вивчати геометрію в IV класі» (1970) [413] І. 

Тесленко зазначав, що нова програма побудована за лінійним принципом, тому 

математичні поняття з року в рік поетапно уточнюються й розширюються. 

Нагадаємо, що найпростіші геометричні побудови учні вчилися виконувати вже 

в початковій школі, а в 4 класі вони мали виробити креслярські навички, тобто 

навчитися проводити прямі, кола, відрізки, що дорівнювали заданим, будувати 

кути заданої градусної міри з використанням транспортира, проводити 
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паралельні та перпендикулярні прямі за допомогою лінійки й косинця, 

зображати кути, трикутники, квадрати, прямокутні паралелепіпеди, циліндри, 

конуси, призми, піраміди. Іван Федорович відзначав, що корисним буде такий 

виклад матеріалу, «…коли школярі раз у раз натрапляють на необхідність 

розглядати майже всі геометричні поняття в різних взаємозв’язках (наприклад, 

розвитку логічного мислення учнів добре сприяють вправи і задачі, які 

вимагають «побудуйте», «накресліть», «виміряйте», «визначте» тощо)» [413, 

c. 46–47]. А вже в статті «Вивчення геометрії в V класі» (1971) він писав, що у 5 

класі навички побудов здійснюються на значно ширшому геометричному 

матеріалі (побудови різних положень прямої і кола на площині, паралельних 

прямих, осі симетрії і перпендикуляра і тощо) [299, c. 41]. 

Про важливість навчити дітей виконувати побудови йшлося й у 

посібнику «Розв’язування геометричних задач у середній школі» (1972), де 

І. Тесленко наголошував, що, виконуючи побудови за допомогою геометричних 

перетворень, слід використовувати ті самі інструменти, що й в інших випадках, 

тобто лінійку, циркуль, косинець, застосовуючи ту саму схему розв’язування 

конструктивних задач (аналіз – побудова – доведення – дослідження) [261, 

c. 114]. Учений був переконаний, щоб навчитися розв'язувати задачі на 

побудову, учень повинен ґрунтовно вивчити певну геометричну фігуру, 

положення її елементів у просторі, взаємозв'язок між ними тощо. Таке 

вивчення, на його переконання, впливало на розвиток просторових уявлень 

дитини, «…виховувало свідоме ставлення до просторової форми, що було 

потрібно кожній людині в усіх галузях практичної діяльності» [261, с. 114]. 

Таким чином, застосування геометричних побудов за І. Тесленком не 

суперечило вже відомим учням методам розв’язання задач, а полегшувало 

знаходження правильного способу розв’язання та вело до простіших побудов 

[261, с. 114]. 

Новим матеріалом у шкільній геометрії 7 класу стало поняття руху, яке 

Іван Федорович визначав так: «Рух і перетворення – наукова основа шкільної 

геометрії» [325, c. 11]. У цьому контексті доцільно навести визначення 
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І. Тесленком суті самої геометрії: «Геометрія є наука, яка вивчає властивості 

фігур, які залишаються незмінними при перетвореннях певної групи 

перетворень» [325, с. 12]. Виходячи з цього означення, учений виділяв 5 

окремих частин геометрії: геометрія рухів, геометрія подібності, афінна 

геометрія, проективна геометрія, геометрія, що вивчає топологічні властивості 

евклідового простору. Кожна з них вивчає певний клас властивостей 

евклідового простору: тривимірного, двовимірного і одновимірного. 

І. Тесленко зазначав, що шкільна програма з геометрії повинна містити 

елементарні основи геометричної науки, а тому «…основні поняття, теореми, 

аксіоми і різноманітні задачі шкільного курсу повинні відображати науковий 

характер геометричних властивостей реального простору» [325, с. 13]. 

Наголошуючи, що науковий зміст понять «геометричний рух» та 

«перетворення» є досить складним і змінюється у різних класах, 

ускладнюючись і узагальнюючись, Іван Федорович обґрунтував такі підходи до 

вивчення шкільної геометрії за новою програмою (1967 р.):  

1. Експериментальний, індуктивно-дослідний підхід до геометричних 

перетворень – у 4–5 класах; 

2. Паралельне перенесення (вже у зіставленні з рухом симетрії 

відносно осі) – у 6 класі; 

3. Спроба найпростішої кваліфікації рухів з переліком їх групових і 

еквівалентних властивостей – у 7 класі; 

4. Вивчення перетворення подібності, зокрема гомотетії, з переліком 

властивостей еквівалентності цього перетворення і розкриттям спільного та 

відмінного в поняттях рухів і перетворення подібності – у 8 класі; 

5. Вивчення найпростіших понять проективної геометрії (у зв’язку із 

зображеннями плоских і просторових фігур на площині) – у 9–10 класі [325, 

c. 13]. 

Міркуванням ученого був притаманний не лише виважений і науково 

обґрунтований підхід, а й глибоке знання предмета дослідження. Мусимо 

зауважити, що значущим внеском у методику шкільної геометрії вважаємо й 
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численні, ґрунтовно розроблені І. Тесленком, методичні поради й рекомендації 

[407; 300; 301; 302; 331; 304; 364], які містили дуже потрібні освітянам 

конкретні варіанти вивчення тем і їх частин, розв’язання локальних практичних 

проблемних питань, що впливало на підвищення якості шкільної математичної 

освіти. Іван Федорович розглядав методичні рекомендації як актуальну 

допомогу вчителям у поліпшення своєї кваліфікації, а вчителі, у свою чергу, 

мали зберігати (накопичувати) найбільш вдалі варіанти проведених уроків і 

закріплювати у своїй індивідуальній діяльності у формі стандартів (алгоритмів) 

[352, с. 29]. Нагромадження позитивного досвіду поступово формувало, на 

переконання вченого, кращий педагогічний досвід, який з оприлюдненням 

перетворювався в загальноприйняті методичні прийоми. Щоб систематизувати 

такий педагогічний досвід потрібна була допомога вчених і методистів, які 

узагальнювали напрацьовані методичні й теоретичні положення. Водночас у 

такій науковій продукції містилися й вагомі теоретичні міркування та 

узагальнення, що своєю чергою збагачували не лише знання вчителів, а й 

методику геометрії як науку. Не можливо описати всі такі важливі локальні 

наукові знахідки Івана Федоровича, бо для цього треба забагато місця й 

заглиблення у суто математичну суть зробленого. Тому обмежимося 

висвітленням й аналізом найістотніших з них. 

І. Тесленко приділив значну увагу розробленню методичних порад з 

розв’язування задач, які стосувались використанню геометричних перетворень, 

і викладені у посібнику «Розв’язування геометричних задач у середній школі» 

(1972). Зазначимо, що деякі перетворення фігури (перенесення, поворот, 

переміщення), необхідні для розв’язання задачі, він вважав окремими 

випадками застосування геометричних перетворень. Додамо, що навчальна 

програма передбачала ознайомлення учнів і з поняттям про геометричні 

перетворення взагалі, і з властивостями та застосуванням окремих їх видів, 

зокрема властивостями паралельного перенесення, центральної та осьової 

симетрії, обертання навколо точки, гомотетії [262, с .113–114]. 
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Розкриваючи зміст згаданих перетворень, І. Тесленко пояснював, як 

доцільніше розв’язувати різноманітні задачі, зокрема задачі на побудову. 

Наприклад, метод осьової симетрії він радив застосовувати для задач, 

пов’язаних із визначенням положення фігур, відновлення форми фігури, із 

знаходженням найбільших і найменших значень величин [262, с. 115]. А 

тлумачачи метод паралельного перенесення, як такий, за якого необхідно 

враховувати вектор зміщення, учений звертав увагу вчителів на те, що 

перенесення може стосуватися і не всього малюнка: «Інколи паралельне пере-

несення здійснюється не для всієї фігури, а лише для її частин» [262, c. 121]. 

Істотним методичним здобутком ученого була ідея гомотрансформатора, 

який він радив використовувати для пояснення паралельного перенесення. 

І. Тесленко виокремлював 3 різновиди гомотрансформаторів: 1) прилад 

демонструє гомотетію трикутника із зовнішнім центром подібності; 2) прилад 

демонструє гомотетичні п’ятикутники із зовнішнім центром подібності; 

3) прилад демонструє гомотетичні чотирикутники із внутрішнім центром 

подібності. За допомогою таких прикладів також добре ілюструвалися операції 

множення вектора на число [377, c. 46–48]. Гомотрансформатори 

застосовувалися в середніх школах УРСР, навіть у класах із поглибленим 

вивченням математики ще й у 1998–1999 рр. (коли зокрема автор дисертації 

навчалася в Ніжинській ЗОШ №10). 

За І. Тесленком перетворення не протиставлялися іншим прийомам 

розв’язування геометричних задач (раніше вивченим задачам на побудову), а 

поєднувалися з ними. Правильне розуміння місця геометричних перетворень в 

арсеналі методів розв’язування задач збагачувало учнів (наприклад, знанням 

практичного застосування методів перетворення подібності в техніці, побудови 

карт і планів у різних масштабах), давало змогу в багатьох випадках швидше 

знайти шляхи розв’язання поставленої задачі або раціональніше розв’язання. 

У методичних працях І. Тесленка підкреслювалася значущість оволодіння 

символьною мовою, що є складовою частиною математичної системи наукових 

понять. «Математична мова, – писав І. Тесленко, – доповнює природні розумові 
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здібності людини, удосконалює правильність і точність її мислення, дає змогу 

оволодівати математичними методами (координатним, векторним, 

аксіоматичним, методом наближених обчислень), які допомагають розв’язувати 

задачі, що нерідко недоступні ні уяві, ні безпосередньому сприйманню» [352, 

с. 11]. Учений радив учителям звертати постійну увагу на те, щоб школярі 

знаходили найкращі взаємовідповідності між звичайним словом, символом і 

поняттям; мотивувати (за активної участі учнів) введення символів, пояснювати 

їх роль; уводити символи не раніше, ніж поняття, а разом із ним, або пізніше, 

«…бо символ завжди повинен виражати певне поняття»; попереджувати 

неправильне читання учнями символічних записів; домагатися грамотного 

розміщення учнями символічних записів на дошці і в зошитах [352, с. 11–12]. 

Ці методичні поради вважаємо корисними й нині. 

Загалом, І. Тесленко високо оцінював психолого-педагогічний потенціал 

розв’язування задач на побудову, бо він «…позитивно впливав на розвиток 

мислення школярів» [342, c.51]. Розв’язуючи задачі на побудову, наголошував 

Іван Федорович, учень застосовував різноманітні зв’язки між даними й 

шуканими елементами фігури, пригадував велику кількість теорем із різних 

розділів курсу геометрії, мав дібрати з великого обсягу відомих йому теорем 

саме ту, яка потрібна для розв’язування даної задачі тощо [261, с. 131]. 

Однак, не зважаючи на певні зусилля кращих учителів і учених-

методистів, у 70-х рр. ХХ ст. спостерігалася недооцінка ролі задач у системі 

математичної підготовки учнів, що, на нашу думку, було однією з причин 

формалізму [150, c. 111]. Саме тому в знаннях дітей виникали серйозні 

недоліки, знижувався інтерес до шкільного курсу математики. Наприкінці 70-х 

рр. ХХ ст. спостерігався «пік» ідеологічного тиску на систему математичної 

освіти, як у початковій, так і в старшій школі, який позначився на зміні й цілей 

вивчення математики (1978 р.). Якщо в 60-ті рр. ХХ ст. висувалися освітні, 

практично-прикладні та виховні цілі математичної освіти, то наприкінці 70-х 

років ХХ ст. – насамперед ідеологічні, а також загальнонавчальні, розвивальні 

[150, с. 112]. 
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У 1984 р. у СРСР розпочалося чергове реформування загальноосвітньої 

школи. Основним завданням із удосконалення процесу вивчення математики в 

школі визнали подолання зайвого формалізму у викладанні теоретичного 

матеріалу та підвищення його прикладної спрямованості [239], однак реформа 

математичної освіти у 80-х рр. ХХ ст. проходила досить важко
12

. Про це 

реформування Г. Бевз писав: «За модернізованими шкільними підручниками і 

навчальними посібниками школи працювали близько 10 років. Завдяки 

зусиллям учителів і методистів та величезним затратам державних коштів на 

перепідготовку вчителів, друкування нових навчальних і методичних 

посібників, екранних та інших дидактичних матеріалів модернізацію шкільної 

математики було в основному завершено. Залишалося тільки внести корективи 

до підручника «Геометрія» для 6 класів. Але сталось інакше» [16, с. 1]. 

Відбулося введення в усі школи СРСР навчання геометрії за єдиним 

підручником О. Погорєлова «Геометрія 6-10» [232]
13

. 

Особливої уваги заслуговує діяльність Івана Федоровича у сприянні 

підвищення фахової кваліфікації вчителів, яке не обмежувалося створенням 

методичних рекомендацій, а продовжувалося в організації й проведенні 

семінарів, конференцій, у зустрічах із викладачами та студентами педагогічних 

інститутів (для обміну досвідом). Усе це сприяло підвищенню педагогічної 

майстерності учителів математики України. 

Ще працюючи у 50-х рр. ХХ ст. у м. Львові на фізико-математичному 

факультеті ЛДПІ
14

, учений тісно й плідно співпрацював із вчителями міста та 

Львівської області, на основі чого опублікував узагальнення кращих методик, 

розроблених такими вчителями, як наприклад, В. Сисоєв, М. Крайзман, 

О. Хмура [317]. У 1950-х рр. Іван Федорович почав співпрацювати з учителем 

М. Крайзманом, вивчаючи його досвід. Проаналізуємо статтю цього вчителя 

середньої школи №15 (м. Львів) «Позакласна робота з математики» (1952), де 

                                                             
12

 Більш розлого питання реформування математичної освіти 80-х рр. ХХ ст. висвітлено у підрозділі 1.2 

дисертації.  
13

Більш розлого питан ня введення в шкільну практику підручника О. Погорєлова «Геометрія 6-10» висвітлено 

у підрозділі 1.2 дисертації  
14

 Львівський державний педагогічний інститут. 
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він описав новаційний досвід проведення позакласної роботи. Насамперед 

М. Крайзман окреслив роботу організованого ним у 1950/51 н.р. математичного 

гуртка, яка на його переконання сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення 

математики, дає поштовх розширенню їхнього математичного світогляду, 

розвитку їхніх математичних здібностей [146, с. 129]. Учитель оприлюднив 

конкретні практичні поради тим колегам, які хотіли перейняти досвід, зокрема 

навів приклади задач і вправ, що виносилися для позакласної роботи, поділився 

«секретами» проведення таких занять [146, с. 129].  

Зі статті постає, що учні в гуртках виконували різноманітні завдання, 

серед них: підготовка та оприлюднення доповідей, участь у виготовлені 

наочного приладдя, участь у математичних конкурсах, виконання різних 

одноразових доручень бюро математичного гуртка. М. Крайзман уважав, що 

працювати можна лише з тими дітьми, котрі мають інтерес до математики [146, 

с. 129]. Саме з таких дітей автор зумів створити невеликі ініціативні групи, які 

допомагали сформувати групи за інтересами й в інших класах школи. Заняття 

проводили один раз на тиждень протягом 1,5-2 годин. Як зазначав педагог-

ентузіаст, учителі математики намагалися використовувати такі форми роботи, 

за яких кожний учасник міг виявити свої нахили та здібності. Щоб розробити 

зразки математичних доповідей для учнів, автор скористався допомогою 

математиків-методистів ЛДПІ, серед яких були професор О. Кованько 

(розробив лекцію «Математика та її практичне застосування»), І. Тесленко 

(розробив лекцію «Лобачевський – Копернік геометрії»), І. Садовніков (автор 

лекції «Методи невизначених коефіцієнтів»). Прослухавши лекції згаданих 

викладачів, учні-гуртківці не лише одержали нові знання, а й зразки виступів, 

на основі чого почали готувати власні доповіді.  

І. Тесленко допомагав проведенню позакласної роботи зі школярами, 

писав доповіді, реферати, брав участь у створенні наочності. Саме для 

математичного гуртка, яким керував М. Крайзман, Іван Федорович випустив 

методичну розробку «Метод інверсії» (1951). Ця тема за визначенням 

М. Крайзмана була одним із важких питань шкільної геометрії [388, с. 94]. 
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Поясненню того, як краще й доступніше можна викласти учням цей метод, і 

була присвячена науково-методична розробка Івана Федоровича. Теореми, на 

яких варто було звернути увагу учнів, задачі та приклади з рисунками мали 

стати в нагоді вчителям, які працювали з дітьми в математичних гуртках. Уже 

на початку 50-х рр. ХХ ст. почали виходити у світ методичні посібники на 

допомогу вчителям, які вели гурткову роботу.  

Наступною публікацією І. Тесленка з позаурочної роботи стала стаття 

«Питання історії математики на уроках і заняттях математичних гуртків у 

середній школі» (1955), де викладено суть принципу історизму у вивченні 

математики. Дослідник писав: «Історичні відомості, якщо тільки правильно 

поставлене їх викладання, є могутнім засобом для досягнення ряду істотних 

цілей, зокрема сприяють розвитку в учнів діалектико-матеріалістичного 

світогляду» [369, c. 30–31]. Перед поясненням нової ідеї чи теореми І. Тесленко 

радив учителям робити історичні хвилинки, пояснюючи виникнення 

розглядуваної теми чи її аспекту. Він був переконаний, що завдяки цьому 

підвищиться засвоєння предмета школярами: «Короткі повідомлення вчителя в 

доступній для учня формі про історію того чи іншого питання програми можуть 

під час його вивчення різко змінити ставлення учня до предмета» [369, с. 33]. 

Учений зазначив, що історичні екскурси важливі й з методичної точки зору, бо 

допомагають педагогам добирати доцільні методичні прийоми викладу 

матеріалу (виступ, бесіда, підготована вистава тощо).  

Водночас, уведення історичного матеріалу у викладання математики, 

зазначав І. Тесленко, створює перед учителями й певні труднощі, до яких він 

відніс такі: а) історично математика розвивалася не в тому порядку, у якому 

викладаються теми в підручниках для середніх шкіл (учитель може по кілька 

разів повертатися до однієї історичної епохи та навіть випереджати її); б) учні 

важко розуміють діалектичність історичного розвитку математичної науки 

(перед старшокласниками слід розкривати суперечності, що виникали в процесі 

розвитку, у процесі тривалих пошуків істини); в) складність тих питань 

математики, які протягом століть становили основу її розвитку (вплив на 
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розвиток математики природознавства та техніки, глибокі зв’язки математики з 

астрономією, фізикою, технікою і механікою, ознайомлення із задачами 

стародавніх греків на побудову, питання природи постулату про паралельні 

прямі, проблеми розв’язання рівнянь 3-го і 4-го степенів тощо) [369, с. 35]. 

Зазначимо, що короткі математичні екскурси вчений рекомендував 

використовувати на уроках, а розширені огляди питання радив перенести на 

заняття гуртка. Використання таких навчальних методів, як бесіди та 

обговорення учнівських рефератів, стверджував він, сприяють поглибленому 

вивченню дітьми й історії самої науки [369, с. 35]. І. Тесленко наголошував на 

важливості випуску стінгазети із зазначенням пам’ятних дат життя й діяльності 

окремих учених і методистів [369, с. 35–36].  

Методичні поради щодо організації позаурочної роботи допомагали 

вчителям удосконалювати свій досвід використання фактів із історії 

математики, ставати «новаторами в проторенні шляхів використання історії 

математики в середній школі, виявляючи свою творчу ініціативу» – писав Іван 

Федорович [369, с. 36]. 

Особливо важливо те, що у статті вченого було також наведено план 

вивчення історичних відомостей відповідно до навчальної програми в різних 

класах із посиланням на рекомендовану літературу та додано список літератури 

(досить об’ємний), який міг стати в нагоді у підготовці вчителя до гурткових 

занять. Можливість застосування історичного матеріалу на гурткових заняттях 

із математики Іван Федорович обґрунтував й у статті «Відомі російські 

педагоги. Дмитро Граве» (1952).  

У той час ще одним важливим питанням, яке мали обов’язково 

розглядати на заняттях гуртка з математики, було атеїстичне виховання учнів. 

Іван Федорович присвятив йому статтю «Розвиток математики і релігія» (1955) 

і показав на конкретних історичних фактах, як ставилися послідовники 

релігійних учень до розвитку математичної науки. Виходячи з тогочасних 

міркувань, що наука озброює людей правильним розумінням закономірностей 

життя природи й суспільства, навчає використовувати різними способами сили 
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природи на свою користь, а релігія, навпаки, відкидала можливість пізнання 

світу і його закономірностей, науковець писав: «Релігія, ведучи боротьбу з 

досягненнями науки, використовувала їх у своїх інтересах, особливо яскраво це 

видно з поширення та використання церквою теорії числових забобонів та 

числової містики» [401, с. 41]. Учений описав, із якими труднощами зіткнулися 

філософи та математики в ході розвитку науки. Хоча у міркуваннях дослідника 

багато войовничого матеріалізму, фактографічний матеріал дібрано яскравий. 

Цей матеріал, на нашу думку, не варто зовсім відкидати як суб’єктивно-

критичний, бо його можна використати для обговорення на засіданнях гуртка 

таким чином, щоб одна група учнів була «За» релігійні вчення, а інша – 

«Проти», і таким чином може відбуватися цікава дискусія. 

Низку статей І. Тесленко присвятив висвітленню внеску видатних 

математиків [387; 389; 297; 333]. Такі дописи слугували додатковим матеріалом 

для гурткової роботи, а також могли бути використані в ході уроків. До питання 

про використання принципу історизму в навчанні шкільної математики 

І. Тесленко звернувся й у статті «Про одну конструктивну задачу» (1956) [389], 

де розглянув задачу Мальфатті. Її розв’язанням займалися геометри XVIII – 

першої половини ХІХ ст. «В результаті цих зусиль з’явились дуже дотепні та 

цікаві в конструктивному відношенні розв’язки, які заслуговують на 

популяризацію серед нашої молоді» – наголосив учений [389, с. 53]. Він 

розглядав розв’язки цієї задачі із побудовами, необхідними для її розв’язання.  

У статті «Про елементарно-геометричні роботи Леонарда Ейлера» (1958) 

Іван Федорович відобразив і свій досвід проведення математичних вечорів із 

учнями 8–10 класів середніх шкіл (№51, №28, №44) м. Львова. Також 

зупинився на розв’язаних Л. Ейлером задачах та теоремах [387, с. 26], навів 

відомості про життя та діяльність генія математики, висловлювання про нього 

відомих людей, математиків. У статті «Леонардо да Вінчі як математик» (1962) 

Іван Федорович розглянув життєвий шлях та проаналізував математичну 

спадщину митця [333]. 

Так, розробляючи питання втілення в шкільну практику політехнічного 
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навчання засобами креслення, через працю в майстернях, поєднання 

математичних законів і тверджень у розв’язанні задач із їх практичним змістом, 

він вивчив досвід виготовлення і використання наочних посібників із геометрії 

в Старосільській школі й оприлюднив його в статті «З досвіду виготовлення і 

використання наочних посібників з геометрії в Старосільській школі Бібрського 

району» (1956) [317]. І. Тесленко високо оцінив роботу вчителя В. Сисоєва, 

який розробив методику застосування наочних посібників із геометрії в 

розв’язанні задач, яка полягала у виготовленні наочності до уроку спільно з 

учнями в майстерні. У ті роки поради І. Тесленка щодо необхідності й 

доцільності постійно застосовувати наочні посібники на уроках з геометрії для 

полегшення розуміння дітьми абстрактних понять (обертання трикутника 

навколо осі, подвоєння сторін, збільшення периметра, вписаного в коло 

многокутника тощо) були цілком слушними. У своїй подальшій науково-

методичній роботі І. Тесленко часто звертався до спадщини вчителя В. Сисоєва, 

аналіз якої став, на наш погляд, поштовхом до обґрунтування вченим у 60–70-х 

рр. ХХ ст. застосування наочних посібників на уроках математики.  

Ще в одній статті, «Про взаємозв’язок в роботі кафедри елементарної 

математики і шкіл м. Львова та області» (1957) [380], присвяченій висвітленню 

кращого практичного досвіду учителів, учений проаналізував взаємодію 

вчителя В. Сисоєва з методистами кафедри фізико-математичного факультету 

ЛДПІ, де працював і сам І. Тесленко. Власне Іван Федорович не лише займався 

вивченням та популяризацією кращого досвіду учителів, а й організовував 

проведення експериментальної роботи, вивчав причини неуспішності учнів 

тощо [380]. Зібраний практичний матеріал науковець широко використовував у 

навчанні майбутніх учителів (у лекціях та практичних заняттях у педагогічних 

інститутах). Корисний досвід учителів виносився й на масові обговорення, які 

організовувала кафедра ЛДПІ, де вчителі та студенти заслуховували відповідні 

повідомлення, дискутували. 

У 1962 р. Іван Федорович вивчав методичний досвід учителів 

Кіровоградської області і висвітлив його у низці статей: «Цінний досвід 
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учителів математики Кіровоградщини» (1962) [185], «Педагогічна доцільність 

нової системи уроків» (1963) [427]. Також написав роз’яснювальний вступ до 

збірника статей «Тематико-поурочні плани з математики для 9–11 класів 

середніх шкіл» (1962) [294], укладеного за матеріалами вивчення досвіду 

вчителів.  

Окремо зазначимо, що у 1960–1963 роках за кураторства І. Тесленка та 

науковців НДІ педагогіки (В. Чепелєв, Т. Нестеренко) у школах м. Кіровограда 

проходив експеримент із викладання математики за певною системною уроків, 

тобто з використанням чіткої послідовності уроків різних типів: підготовчих, із 

вивчення нового матеріалу, тренувальних, уроків-семінарів, підсумкових. 

Розробником такої системи уроків математики був один із учасників 

дослідження учитель О. Хмура. Суть експерименту полягала в тому, що для 

кожного з основних структурних складників навчального процесу (вивчення 

нового матеріалу, закріплення і повторення пройденого, систематизація і 

перевірка знань, формування відповідних умінь та навичок) відводилися окремі 

уроки, які поділялися на: 1) підготовчі, або уроки повторення основних чи 

«вузлових» питань (мали сприяти більш активному та свідомому засвоєнню 

нового матеріалу); 2) уроки вивчення нового матеріалу; 3) уроки тренувальних 

вправ (мали спонукати для закріплення щойно здобутих теоретичних знань, для 

поглиблення раніше вивченого матеріалу, його застосування на практиці); 

4) уроки-семінари (допомагали узагальнити матеріал усієї теми, виробляти в 

учнів уміння вести обговорення); 5) підсумкові заняття (контрольні роботи або 

заліки) [427, c. 31]. 

Аналізуючи досвід, І. Тесленко писав, що виокремлення таких видів 

навчальних занять допомагало учням глибше опанувати теоретичну частину 

курсу, встановити логічні зв’язки між виучуваними та попередніми темами, між 

математикою та іншими предметами, сформувати навички самостійної роботи, 

уміння узагальнювати вивчене, також привчало дітей до роботи з книгою, 

збуджувало дослідницьку діяльність, підвищувало їхню відповідальність за 

навчання. На підставі результатів проведення експерименту було зроблено 
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висновок: «…нові форми роботи є своєрідним містком від шкільних до 

вузівських методів навчання, що сприяє кращій підготовці випускників шкіл до 

занять у вищих учбових закладах» [427, с. 32–31]. Іван Федорович також 

виснував, що кількість вивченого матеріалу може варіюватись, але порядок 

проведення занять має бути строго визначений (від початкового і до 

підсумкового) [427, с. 36]. Особливу увагу вчений звернув на уроки з 

практичного застосування вправ, оскільки організація таких уроків залежала від 

характеру матеріалу, що вивчався. Сам І. Тесленко доцільними вважав такі 

види робіт, коли спочатку учні самостійно розв’язують задачі, а під час 

перевірки розв’язків аналізують усі можливі їх варіанти. Слушним Іван 

Федорович уважав й організацію цілого уроку як самостійної роботи, коли 

«…учитель практикує кількаваріантні або індивідуальні завдання (за картками, 

моделями, таблицями тощо)» [185, с. 77].  

Вивчаючи ефективність різних типів уроків, учений зробив висновок, що 

корисним й урізноманітнюючим засобом організації навчальної діяльності є 

урок-семінар, пояснюючи, що це дуже корисна форма роботи, бо «вона привчає 

учнів самостійно мислити, узагальнювати свої знання, застосовувати їх на 

практиці, вдало організований семінар збуджує у дітей інтерес до предмета, 

бажання вивчати його значно ширше, ніж передбачено шкільною програмою» 

[185, с. 78]. Ще одним корисним видом навчального заняття і водночас 

своєрідним дидактичним засобом учений вважав урок-залік. Він описав різні 

варіанти їх проведення – за однією виділеною невеликою темою, за кількома 

темами – із використанням письмових або усних способів контролю, із 

застосування диференційованих завдань [185, с. 78].  

У практичному досвіді О. Хмури Іван Федорович особливо значущими 

вважав такі уроки, коли учні, які добре засвоїли вивчену тему, стають 

асистентами вчителя, а решті учнів роздають картки з різними за рівнем 

складності задачами. Асистенти допомагають учителю, стежить за 

правильністю розв’язання завдань та ставлять оцінки: «Перевірені асистентом 

роботи вчитель переглядає ще й сам, але може й погодитись з оцінками 
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асистентів» – зазначав Іван Федорович [185, с. 78]. На нашу думку, це була 

дуже потрібна новаторська педагогічна знахідка, яка забезпечувала внутрішню 

диференціацію навчання математики та була корисна у вивченні цього 

складного навчального предмета. 

І. Тесленко наголошував на тому, що педагогічний досвід О. Хмури слід 

поширювати, бо він: «…безумовно, допоможе розв’язати проблему найраціона-

льнішої організації уроку в 9–11-х класах» [185, с. 79]. З вивчення досвіду 

О. Хмури в Україні провели конференцію, опублікували тематично-поурочні 

плани новатора [294] та методичні рекомендації для вчителів [130], які 

вирішили застосовувати таку методику проведення занять.  

Зауважимо, що кожен із вищезгаданих типів уроку був відомий учителям 

і раніше, але їх узагальнення та створення чіткої послідовності уроків у системі, 

без сумніву, стало важливим кроком у розробленні дидактики й методики 

шкільної математики. Зазначимо, що всі згадані види організації уроків-

практичних занять мають сенс і нині та варті застосування. Вони ефективні, 

коли добре продумана методика їх здійснення й доцільно дібрані навчальні 

завдання.  

Для методики шкільної математики України в другій половині ХХ ст. 

характерним стало пошуки шляхів підвищення теоретичного рівня викладання 

математики, прагнення органічно поєднати теорію й основи науки з практикою. 

Також поширилася практика збору й аналізу позитивного педагогічного досвіду 

вчителів, що, на думку І. Тесленка, сприяло розробленню корисних методичних 

порад, перевірених практикою.  

Уважаємо дуже цінним внесок І. Тесленка, пов’язаний із постійною 

методичною допомогою учителям, яка полягала не лише у роз’ясненні та 

деталізації нового змісту шкільної математичної освіти, розробленні 

конкретних прийомів освоєння вчителями ідей нових підручників, суті 

конкретних математичних нововведень, а й в узагальненні результатів 

методичних експериментів у школах, в аналізі й пропагуванні кращого 

педагогічного досвіду вчителів України. 
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2.4. Діяльність педагога з упровадження в навчальний процес середньої 

школи факультативних занять з математики (60–80 роки ХХ ст.) 

У зв’язку з назрілою наприкінці 50-х рр. ХХ ст. необхідністю 

«підвищення якості шкільної освіти й забезпечення промислово-виробничих 

потреб суспільства» [112, с. 8] у 1959 р. було прийнято закон «Про зміцнення 

зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти» 

[112; 111]. Цей документ передбачав структурну перебудову загальноосвітньої 

школи, а саме: впровадження обов’язкової восьмирічної освіти, перетворення 

середньої десятирічної освіти на одинадцятирічну, створення матеріально-

технічної бази у школах (у формі навчально-виробничих комплексів – НВК) 

для оволодіння учнів робітничими професіями. Стратегічним напрямом 

розвитку школи було визначено політехнізацію як «шлях посилення зв’язку 

загальної середньої освіти з виробництвом, а навчання – з продуктивною 

працею» [112, c. 8]. Однак надмірне захоплення трудовим процесом, на який 

відводився значний навчальний час, призвело до перевантаження учнів, тому 

постала необхідність запровадження диференційованого навчання. Для цього 

почали відкривати класи й навіть школи та школи-інтернати з поглибленим 

вивченням предметів фізико-математичного, біологічно-природничого циклу. А 

з 1967 р. до навчального плану середніх загальноосвітніх шкіл [18; 20; 227; 229] 

уперше в історії вітчизняної освіти було введено факультативні заняття за 

вибором учнів, аби повніше задовольнити їхні інтереси та врахувати 

індивідуальні нахили дітей [256, с. 12]. Сучасна дослідниця Л. Пироженко 

зазначає, що різнопрофільні факультативи, які поступово вводились 

(починаючи з 1964/65 н.р.), мали на меті «об’єднати учнів не лише різних 

класів, але й дітей різного віку зі спільними інтересами, забезпечувати розвиток 

найбільш здібних учнів, враховувати сучасні досягнення науки, техніки та 

культури, специфічні місцеві, економічні, соціальні та національні 

особливості» [229, с. 150–151].  

Наголосимо, що протягом 50-х рр. ХХ ст., з одного боку, визріла 

необхідність розвантаження учнів, із іншого – врахування їхніх здібностей, 
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нахилів, і нагромаджений досвід діяльності гуртків підтвердив доцільність 

уведення додаткових занять за вибором. Тому, розробляючи в 60-ті рр. ХХ ст. 

нову програму з математики, відомі вчені-математики А. Колмогоров та 

О. Александров запропонували введення позакласних факультативних занять 

[136; 137]. 

Із 1960 р. освітяни України розпочали копітку роботу з розроблення й 

введення нової програми з математики для восьмирічної школи. Долучився до 

цієї роботи й Іван Федорович Тесленко. Він тісно співпрацював із учителями, 

розробляв корисні методичні поради щодо покращення методики викладання й 

оновлення змісту математичної освіти. Про важливість диференціації в 

навчанні шкільної математики вчений писав, уже починаючи з 1951 р. [297; 

389; 387; 333; 307; 36; 33; 308; 32].  

Навіщо ж уводилися факультативні заняття з математики в школах 

СРСР? На це питання академік А. Колмогоров, роз’яснюючи свої думки про 

нову програму з математики, у публікації «Про зміст шкільного курсу 

математики» (1965), відповів, що слід враховувати різне сприймання учнями 

курсу математики: для одних вона має загальноосвітнє значення, а для інших 

учнів, які збираються вступати до ВНЗ, технікумів, – посутньо важливе, бо такі 

учні мають потребу в розширених математичних знаннях та вміннях, 

необхідних для здобуття певної професії: «Учням, які виявляють підвищений 

інтерес до математики, буде доступне та цікаве організоване поглиблення 

ідейного змісту шкільного курсу в поєднанні зі збільшеними вимогами до 

відпрацювання та удосконалення навичок» [137, с. 55]. На думку вченого, якщо 

хоча б 2 години на тиждень виділяти на додаткові математичні заняття, то 

цього буде досить для підкріплення «…розширеної загальноосвітньої програми 

вправами, які мають важливе значення для подальшого вивчення тригонометрії, 

розв’язання задач з використанням тригонометрії, або отримання перших 

навичок диференціювання та інтегрування» [137, с. 55]. Він також зазначав, що 

факультативи сприятимуть унаочненню міжпредметних зв’язків, оскільки 

«…вибір математики як одного з факультативних предметів слід поєднати з 
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набуттям практичних навичок в галузі креслення, електротехніки, ремонту 

сільськогосподарських машин, а також із спеціалізацією з обчислювальної 

математики або з додатковими заняттями фізикою тощо» [137, с. 55].  

Наголосимо, що А. Колмогоров звертав увагу на неприпустимість 

примушення дітей до участі у факультативних заняттях, аргументуючи це тим, 

що «…неможливо наполягати на засвоєнні всіма учнями розширених технічних 

навичок, які їм у більшості випадків ніколи не знадобляться, а, з іншого боку, у 

великої кількості учнів існує потяг до поглибленого вивчення математики» 

[137, с. 56]. 

Відповідно до урядової постанови [247] в 1967/68 н. р., уперше було 

зроблено спробу поєднати принцип всезагальності шкільної освіти з розвитком 

індивідуальних нахилів і здібностей учнів на основі запровадження 

факультативних занять із математики, обчислювальної техніки, фізики й 

радіотехніки, хімії і хімічної технології, біології, агробіології, історії, мови та 

літератури, психології, педагогіки в 7–10 класах за вибором учнів [229]. У 

пояснювальній записці, опублікованій у провідному фаховому журналі 

«Математика в школі» [420] (1967), зазначалося, що «…факультативні заняття 

почнуться 1967/68 н.р. у процесі переходу шкіл СРСР на нову навчальну 

програму « [420, с .2]  

На наш погляд, запровадження факультативів сприяло й стабілізації 

основного змісту шкільної освіти, бо на цих заняттях проходили апробацію нові 

теми й розділи шкільних курсів та методики їх викладання, а також 

перевірялася навчально-педагогічна та науково-практична доцільність введення 

нових навчальних предметів. Пропонувалося вводити факультативи двох видів: 

вивчення «додаткових» розділів і питання з математики та вивчення вибраних 

питань математики [420, с. 2–3].  

Відповідно до прийнятих рішень, організація занять у школі відбувалася 

так: навчальну програму для факультативів ділили на частини – додаткові 

розділи й питання математики для невстигаючих та невеликі спеціальні курси, 

які знайомили дітей із досягненнями математики (програмування, обчислю-
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вальна математика, математична логіка). Автори програми побоювалися, щоб 

факультативні заняття не перетворилися на так звані «курси» з підготовки до 

конкурсних екзаменів у вищі навчальні заклади, крім того вони наголошували 

на тому, що «…необхідну підготовку до екзаменів повинна надавати 

обов’язкова програма» [420, с. 3], хоча додаткові заняття з математики 

«…можуть забезпечити більш глибоке засвоєння учнями відповідних знань, 

умінь та навичок, які полегшать проблеми вступникам» [420, с. 3]. 

Однак постало першочергове завдання забезпечити учнів та вчителів 

відповідними підручниками і посібниками. Навіть у поясненні щодо 

впровадження факультативного курсу зазначалася нагальна необхідність 

публікації підручників і посібників із факультативних занять. До цієї роботи 

було запрошено вчених-математиків та кращих учителів, які могли поділитися 

своїм досвідом. На допомогу шкільним освітянам закликали інститути 

підвищення кваліфікації, методичні об’єднання шкіл. Ще одним важливим 

організаційним нововведенням стало запровадження «…курсів з обміну 

досвідом із факультативних занять з математики» [420, с. 3]. 

Зазначимо, що довгі списки рекомендованої літератури, уміщені в 

програмах, були мало дієвими, тому що більшість книг та статей із цього 

списку висвітлювали лише деякі програмні питання факультативних занять, без 

зазначення, до якого класу вони можуть бути віднесені, і не містили належних 

методичних рекомендацій щодо викладання матеріалу. Іван Федорович 

Тесленко теж був одним із учених-методистів, які активно долучилися до 

вирішення посталих проблем.  

Ідею введення факультативних занять із математики було викладено на 

шпальтах журналу «Математика в школі» у статті «Зміст факультативних 

занять з математики у 1967/68 та 1968/69 навчальних роках» (1967), де містився 

й орієнтовний план (програма) роботи факультативів для різних класів та 

список рекомендованої літератури з окремих тем, бо спеціальних підручників 

ще не було [283, с. 34]. 
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Під час обговорення нової програми вчені, методисти і вчителі досить 

мало писали власне про хід проведення факультативних занять, лише побіжно 

згадуючи організаційно-методичні аспекти нововведення. Лише І. Тесленко у 

своїх статтях приділив особливу увагу проведенню факультативних занять. Він 

відразу ж виділив їх головні завдання та сконцентрував увагу науковців на 

розробленні методичної літератури на допомогу учителям, які працюють із 

обдарованими дітьми, бо в нього вже був досвід роботи з учнями в 

математичних гуртках. 

У статтях «Програма є прийнятною» (1967) та «Проект програми з 

математики» (1967). Іван Федорович писав, що «введення у навчальний план 

факультативних занять можна рахувати вдалою знахідкою комісії, яка 

працювала над вдосконаленням програми навчання в середній школі» [379, 

с. 34]. Учений виділив такі позитивні аспекти факультативних занять:  

 дають змогу скоротити тижневе навчальне навантаження учнів і 

таким чином полегшити, розвантажити діючу з 1967 р. навчальну програму з 

математики; 

 допомагають виділити час і створити прийнятні умови для 

співпраці учителя та учнів, які цікавляться математикою; 

 дозволяють чітко окреслити обсяг загальної середньої математичної 

освіти, обов’язкової для молоді [379, с. 34]. 

Але, крім позитивної оцінки, він висловився й проте, що програма мала 

суттєві недоліки. «Перш за все виникає питання про комплексні числа, бо про 

них в програмі навіть не згадувалось» – писав І. Тесленко [379, с. 34] і радив 

учителям приділяти особливу увагу ознайомленню з уявним числом: «Все те, 

що стосується уявного та комплексного числа, необхідно було зазначити в 

програмі, де саме учні зможуть «подумки заглянути» у ширшу числову область 

з тим, щоб потім (для бажаючих) на факультативних заняттях подати повне 

розуміння цього числового поля» [379, с. 34]. Учений схвально відгукувався 

про тематику факультативних курсів, але наголосив на необхідності реалізації 
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такої істотної умови, як видання спеціальних посібників для вчителів із 

проведення факультативних занять.  

І. Тесленко зазначав, що головною перешкодою на шляху введення 

факультативних занять (такої думки дотримувалися і багато з тогочасних 

учених, методистів та учителів) була масова непідготовленість до цього акту 

вчителів. Тому доцільно було організувати для них додаткову підготовку та 

перепідготовку на короткострокових курсах, де роз’яснювали б нововведення в 

програму 1967/68 н.р. У комплекс заходів могло входити ознайомлення з 

системою уроків та семінари на базі обласних інститутів удосконалення 

кваліфікації учителів, методичне консультування на кафедрах ВНЗ, де з 

використанням їх кабінетів та лабораторій шкільні педагоги могли б проходити 

якісну перепідготовку [379, с. 35]. Одним із головних завдань роботи таких 

курсів із перепідготовки учителів Іван Федорович уважав «…роз’яснення суті, 

змісту та цілей факультативних занять з математики, організації проведення 

цих занять» [379, с. 36].  

У статті «Факультативні заняття в школах УРСР» (1968) І. Тесленко 

охарактеризував початок роботи вчителів за новою програмою в 1967/68 н.р., 

визнавши її задовільною. Учений співпрацював із учителями Львівської та 

Харківської областей, надавав їм методичну допомогу та рекомендації щодо 

проведення занять і використання методичної літератури [406, c. 55]. Саме під 

час такої співпраці Іван Федорович встановив, що вчителі із зацікавленістю 

почали проводити факультативні заняття в багатьох школах України, про що 

вчений писав так: «Учителі з ентузіазмом і з любов’ю підключились до цього 

нового виду навчальної діяльності та почали напружено працювати над 

пошуком форм та методів занять з учнями, які думками і серцем вподобали 

образи струнких математичних символів, мистецтво обчислювати і доводити, 

уміння думати та міркувати» [406, с. 55]. 

Загалом, питання «Як учити?» дітей на факультативних заняттях було 

тісно пов’язане з нестачею необхідної літератури. Описуючи практику 

проведення таких занять, І. Тесленко зазначав, що відсутність підручників 
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призводила до того, що заняття проходили у формі лекцій, значно рідше 

проводились семінари й тематичні співбесіди. Він підкреслював: для успішного 

проведення факультативних занять необхідно було враховувати час, коли 

проводились заняття, бо часто у розкладі занять вони були нульовими або 

сьомими чи восьмими уроками, що призводило до перевантаження дітей [406, 

c. 55]. На думку вченого, для ефективного навчання кількість учнів на 

факультативних заняттях мала бути лімітованою – 15-20 осіб, а не 30-40 осіб, як 

практикувалося [406, c. 55]. 

Іван Федорович уважав, що вчителі обов’язково мають звертати увагу на 

організаційно-педагогічні умови проведення занять, маючи на увазі облік 

присутності учасників, виставлення їм оцінок, проведення залікових 

контрольних робіт із вивчених тем за півріччя [406, с. 56]. Водночас учений 

пропонував спростити документацію з проведення факультативних занять, бо 

спочатку документи оформлялися так само, як і для звичайних уроків.  

Надзвичайно корисним для вчителя, на думку вченого, було 

спостереження за розвитком здібних дітей під час факультативів. Якщо вчитель 

записуватиме спостереження за розвитком здібностей учня, його інтересу до 

процесу навчання, зауважував він, то це полегшить співпрацю педагога та 

школяра, і радив уважно вивчати та узагальнювати одержані відомості, які 

слугували б основою для покращення методики індивідуальної роботи з дітьми 

[406, с. 56]. Але такі спостереження, на жаль, вели лише деякі вчителі-

ентузіасти.  

На наш погляд, уводити нове – завжди складно, бо виникає багато питань 

і непорозумінь. Але, проаналізувавши тогочасну методичну літературу, можна 

твердити, що своєчасно надані методичні рекомендації, обмін досвідом та 

проведення методичних семінарів значно пришвидшили реалізацію 

нововведень, адже вчителі та методисти могли обмінюватися думками з 

приводу вирішення різних складних питань щодо факультативних занять із 

математики, одержувати потрібні поради, збагачувати свої знання.  
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Істотною перешкодою в запровадженні факультативних занять 

залишалася відсутність відповідних навчальних книг, тому ця потреба була 

першочерговою. Відповідаючи на виклик педагогічної дійсності, І. Тесленко 

опублікував посібник «Елементарна математика. Геометрія» (1968), який став у 

нагоді вчителям у підготовці до факультативних занять із геометричної 

математики. Цю книгу педагоги могли використовувати також для підвищення 

свого фахового рівня. «Окремі параграфи разом з прикладами розв’язання задач 

з геометрії могли бути застосовані як розробки повноцінних факультативних 

занять» – зазначив сам учений у пояснювальній записці до видання [314, с. 2] 

Найповніше свої міркування й здобутки в галузі позакласної роботи та 

факультативних занять із математики І. Тесленко узагальнив у докторській 

дисертації «Педагогічні основи викладання геометрії в середній школі» (1969). 

Зокрема цим питанням він присвятив 2 параграфи «Позакласна робота з учнями 

з вивчення геометрії» і «Педагогічні функції факультативних занять з 

геометрії». Про факультативи вчений писав, що такі заняття покликані бути 

«природною диференціацією навчання» [366, с. 222], а метою такої 

диференціації було поглиблення математичних знань, розвиток інтересів і 

здібностей, розкриття деяких положень математики як науки, формування 

певних навичок самостійної роботи, розвиток ініціативи та творчості, умінь 

обчислювати, доводити і взагалі мислити в математичній сфері [366, с. 222]. 

Досліджуючи питання розроблення факультативних занять, І. Тесленко 

виявив, що учням із вираженими математичними здібностями не до вподоби 

строго дедуктивний виклад і «формульна» конструкція посібників. Тому 

вчений зробив висновок, що «…всі форми і види факультативних занять 

повинні відрізнятись від уроку, повністю спиратись на самостійну діяльність 

учнів, індивідуальну ініціативу кожного та творчого її виявлення в процесі 

факультативних занять» [366, с. 225]. На наш погляд, це абсолютно слушно й 

нині, а в той час звучало самобутньо й прогресивно, у дусі індивідуального 

підходу до організації навчання. 
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Відзначаючи, що факультативи виконували важливу педагогічну 

функцію – створювали сприятливі умови для добору за певними принципами 

наукових фактів, необхідних для підвищення рівня шкільної математичної 

освіти учнів, науковець обґрунтував потребу створити насамперед стабільну 

програму з математики для середньої школи, аби, відповідно до неї, складати 

програму факультативних занять. Іван Федорович не безпідставно вважав, що 

за допомогою факультативів можна вводити «пробні» теми (які не входять до 

навчальної програми, але важливі для поглиблення математичних знань учнів) 

та частково розкривати «…загальні логічні основи сучасної математики в 

такому вигляді, щоб їх можна було викладати підліткам 14-15 років у 

загальноосвітній школі» [366, с. 226]. Тому, наполягав він, слід приділити 

якнайбільшу увагу забезпеченню практичного спрямування факультативних 

занять.  

Виділимо таку важливу думку вченого, уміщену у докторській дисертації, 

яка стосується суті факультативних занять у школі: «На уроці і в процесі 

практики засобами творчого математичного навчання формуватиметься і 

глибше усвідомлюватиметься й сама геометрія як засіб логічного узагальнення 

і систематизації знань, суттєвий зміст основоположних математичних понять, 

що тлумачаться на рівні сучасної математики як науки» [366, с. 226].  

У цілому, для освітянського загалу математиків розпочалася пора 

пошуків, результатами яких ставали розробки факультативів із окремих тем 

алгебри та геометрії, які друкувалися в збірниках наукових праць у вигляді 

статей, окремих посібників та підручників. Потрібно згадати й зусилля 

методистів, які почали публікувати посібники для шкільних учителів, серед них 

Г. Скобелєв [274], В. Костарчук [159], І. Шиманський [158], П. Стратилатов 

[89], З. Скопець [88], В. Костарчук, Л. Вивальнюк [142], В. Зморович [307].  

І. Тесленко теж брав участь у підготовці збірників статей, призначених на 

допомогу вчителям математики. Іван Федорович був співавтором книги 

«Математика: посібник [для факультативних занять з математики у 8 класі» 

(1969), до якої написав розділ IV «Геометричні перетворення» [308], де 
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розкрито теми з осьової симетрії, паралельного перенесення, центральної 

симетрії, обертання, аналітичного зображення рухів. 

У збірнику статей «Математика. Посібник для факультативних занять у 9 

класі» (1972) було вміщено розділ «Геометричні перетворення», підготовлений 

І. Тесленком, у якому подано повноцінні розробки уроків, корисні вчителям, 

особливо початківцям. У кінці кожного параграфа містилися дібрані вправи для 

розв’язування на заняттях і вдома. Іван Федорович також опублікував короткі 

історичні відомості про розвиток геометрії руху та геометрії подібності [307, 

с. 152–184]. 

Протягом 60–70-х рр. ХХ ст. шкільна програма з математики постійно 

вдосконалювалася, до неї вносились корективи та уточнення, а отже, 

змінювалися програми факультативів. Так, про суть і особливості оновленої 

програми з математики для 1–10 класів (1973) І. Тесленко написав у 

співавторстві з В. Боровиком статтю «Факультативні заняття з математики у 7 

класі”» (1974), де зазначав, що тему «Симетрія» почали вивчати зовсім за 

іншим методичним підходом, а саме – через вивчення теореми Шаля та груп 

симетрій фігур, тому в процесі вивчення розглядали всі переміщення, які 

відображали фігуру саму на себе, складали таблиці, їх композиції тощо [38, 

c. 42]. Розглядувана стаття містила приклади проведення уроків за такими 

новими темами: «Орієнтація відповідних фігур при відображенні площини на 

себе переміщенням», «Переміщення першого і другого роду», «Композиції 

переміщень. Теореми про композицію двох паралельних перенесень та двох 

поворотів». Автори дали посилання на відповідну методичну літературу (навіть 

із зазначенням сторінок у рекомендованій літературі до кожного заняття) для 

вивчення теми «Симетрія» [38, c. 42–43]. Такий матеріал був дуже актуальною 

методичною допомогою у конкретний відтинок часу, якою міг скористатися 

вчитель у підготовці до викладання зазначеної теми. 

Проаналізуємо в хронологічній послідовності зміни до змісту шкільної 

математичної освіти й відповідні їм методичні розробки І. Тесленка та 



144 
 

авторських колективів, із якими він співпрацював, щодо забезпечення 

ефективного викладання геометрії. 

У 1974/75 навчальному році знову було запропоновано зміни до програми 

факультативних курсів. Як пояснили І. Тесленко та В. Боровик у статті 

«Факультативні заняття з математики» (1976), зміни полягали у виключенні 

деяких тем, а саме: методу координат (7-й клас), множини та операції над ними, 

нескінченні множини (8-й клас), похідна (9-й клас), «бо зміст їх вичерпується в 

основному курсі математики» [39, с. 75]. У наступній статті «Факультативні 

заняття з математики у 8 класі» (1976) І. Тесленко з В. Боровиком 

розтлумачили зміни, які стосувалися викладу теми «Геометричні 

перетворення». Відповідно до навчальної програми 1974 р. для розгляду на 

заняттях рекомендувалися такі теми: геометричні перетворення, додаткові 

питання арифметики, перетворення графіків функцій, екстремальні задачі, 

номограми
15

, розв’язування задач із усіх розділів основного курсу [39, с. 75], що 

вимагало, як писали науковці, «…перегляду раніше виданих посібників, 

внесення корективів у виклад навчального матеріалу, ознайомлення з новою 

термінологією та символікою основного курсу математики» [39, с. 75]. 

Учені звертали увагу на те, що у процесі вивчення теми «Геометричні 

перетворення» учні мали поглибити знання про переміщення і подібність фігур 

та набути вміння розв’язувати відповідні задачі [39, с. 75]. Наголосимо, що такі 

публікації орієнтували вчителів щодо оновлення тематики й методики 

проведення занять, розлогіше уточнювали методико-математичні нюанси 

новацій, а отже, були тією необхідною методичною допомогою, яка, без 

сумніву, сприяла введенню нового у викладання шкільної математики. 

У 1976 р. почалося обговорення проекту наступної оновленої програми з 

математики для середньої школи. Зміни торкнулися й факультативних занять, з 

планів яких виключили теми «Метод координат» (7 кл.), «Множини і операції 

над ними», «Нескінченні множини» (8 кл.), «Похідна» (9 кл.), а в окремі теми 

                                                             
15

 Номограма - спеціальне креслення, яким зображується функціональна залежність між величинами [222, 

c. 341]. 
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внесено докорінні зміни («Симетрія» (7 кл.), «Геометричні перетворення» (8 кл. 

та 9 кл.)) [190]. У статті «Про проект програми з математики для середньої 

школи і зміст шкільних підручників» (1976). І. Тесленко констатував, що було 

зроблено багато для впровадження факультативних занять у середню школу, 

розроблено науково-теоретичні та методичні основи здійснення диференціації 

навчання математики через факультативи. За дослідженням проблеми 

факультативів із математики лише в УРСР захистили 10 кандидатських 

дисертацій, що, на думку Івана Федоровича, вмотивовувалося необхідністю 

наукового осмислення основного змісту математичної освіти в школі через 

«апробацію цього матеріалу на факультативних заняттях» [359, с. 10]. Саме 

тому він радив науковцям ширше застосовувати корисний педагогічний досвід, 

а вчителям – наукові студії. 

У 1981 р. побачив світ посібник «Математика: посібник для 

факультативних занять у 8 класі» [34]. У ньому було вміщено й розроблені 

І. Тесленком теми «Множини на координатній площині» [36] та «Логічна 

будова геометрії» [33]. На нашу думку, Іван Федорович присвятив більше уваги 

саме розгляду другої теми й розкрив такі питання, як логічна побудова 

геометрії (підкреслив важливість розуміння основних понять і аксіом геометрії, 

стисло виклав історію розвитку аксіоматичного методу із цікавими 

історичними прикладами), системи аксіом планіметрії (у цьому параграфі 

вчений давав пояснення вчителям до системи 12 аксіом планіметрії, 

розробленої А. Колмогоровим). І. Тесленко особливо наголошував на 

правильній послідовності вивчення аксіом, бо вважав важливим розглядати й 

наслідки, які з них випливають: «Такий метод поступового введення аксіом, 

одночасно з розгортанням змісту теорії, яка ними визначається, обумовлений 

ще й тим, що для формулювання деяких аксіом уже потрібні поняття, які є 

наслідками попередніх аксіом» [33, с. 95]). Учений виклав і логічний аналіз 

системи аксіом (у своїй інтерпретації системи аксіом розтлумачив незалежність 

аксіом геометрії Лобачевського) [33, с. 89–105]. Такі оприлюднення методич-
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них міркувань ученого, на наше переконання, поглиблювали й знання вчителів і 

сприяли вдосконаленню їх фаховості. 

У «Програмі з математики для середніх загальноосвітніх шкіл на 

1982/83 н.р. 4–10 класи» про позакласні заняття було сказано, що вони 

необхідні для «підвищення інтересу до вивчення математики і підвищення 

математичної культури учнів» [255]. Про необхідність підвищення інтересу до 

вивчення математики йшлося й у публікації колективу авторів на чолі з 

І. Тесленком «Про вивчення математики в новому навчальному році» (1982 р.). 

Науковці зазначали, що кожен учитель має надавати перевагу таким методам 

навчання, які сприяли б підвищенню в учнів інтересу до предмета, свідомому 

засвоєнню математичних понять, активізували б пізнавальну діяльність, 

розвивали в учня уміння раціонально й творчо виконувати завдання, набувати 

нових знань: «Доцільно добирати вправи і будувати виклад нового матеріалу, 

широко використовуючи проблемні та ігрові ситуації, цікаві відомості з історії 

розвитку математики та епізоди з життя її творців, постійно розкривати 

матеріальну силу сучасної математики, її роль у науково-технічному процесі» 

[381, с. 47]. Усе це, на думку авторів статті, мав здійснювати вчитель під час 

проведення позакласної роботи та на факультативних заняттях.  

1985 р. І. Тесленко разом з В. Боровиком підготували розділ IV 

«Елементи сферичної геометрії» до посібника «Математика: посібник для 

факультативих занять у 10 кл.», де було розкрито поняття руху й рівності на 

сфері, подано теореми сферичної тригонометрії, поняття площі сферичного 

многокутника, застосування сферичної геометрії [32, с. 116–157].  

У 1988 р. І. Тесленко із співавторами опублікували статтю «Факультатив 

з математики у восьмирічній школі» [37] і виклали свій варіант змін до 

тематики факультативних занять, що постали через введення у шкільну 

практику підручника О. Погорєлова «Геометрія 6–10» [232]. Зміни стосувалися 

розподілу за класами навчального матеріалу, його обсягу тощо. Учені 

пропонували чітке планування обов’язкових для вивчення у 8 класі тем 

(елементи математичної логіки, геометричні місця точок на координатній 
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площині, логічна побудова геометрії, застосування теорії графів) та дали 

методичні рекомендації щодо їх вивчення. Особливу увагу вчителям радили 

приділяти «…не тільки сухій теорії, але й на кожному занятті розв’язувати 

певну кількість задач, які є у вправах до параграфів (рекомендована література 

до статті), або використовуючи інші посібники» [37, с. 31–32]. 

На нашу думку, факультативні заняття з математики в школі є своєрідним 

важливим «плацдармом» для творчої роботи і учнів, і вчителів. Тому 

приєднуємося до твердження авторів статті, що в основу таких занять 

«…потрібно покласти розвиток в учнів інтересу до математики, усвідомлення її 

важливого місця в системі інших наук і в практичній діяльності людини, краси 

та природності її логічної будови» [37, с. 35] 

Загалом організація позакласної роботи та введення факультативних 

занять допомагали учням сформувати і виявити свої інтереси, зокрема й до 

математичної науки. Ці форми навчальної роботи допомагали розвитку 

інтелектуальних здібностей дітей, формуванню логічного мислення, наукового 

світогляду, самостійності, відповідальності. Поступово вирішувалася й 

проблема зі створення необхідних підручників та посібників, розроблялося 

доцільне поурочне планування факультативних занять із математики, 

з’являлися необхідні методичні праці.  

Отже, встановлено, що створення та видання посібників для 

факультативних занять із математики в середній школі у 70–80-ті рр. ХХ ст. 

було тісно пов’язане з оновленням навчальних планів та програм із математики. 

Такі посібники містили нові ідеї щодо викладання окремих тем шкільного 

курсу математики, а також корисні тлумачення змістових нововведень, 

методичні рекомендації щодо проведення факультативних занять, які кожен 

учений чи методист викладали по-різному. Перед учителем стояв вибір, яку 

саме точку зору обрати для викладу навчального матеріалу, і це було хорошим 

стимулом для самоосвіти педагогів і розвитку творчого підходу до роботи.  

Переконані, що факультативи доповнюють та поглиблюють розуміння 

учнями предмета й допомагають їм у подальшому виборі професії. Саме тому 
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успішне введення та умілий виклад матеріалу з математики багато в чому 

залежить від розроблення методично досконалих посібників та доцільних 

методичних інструкцій для вчителів.  

Вважаємо, що діяльність І. Тесленка з упровадження факультативних 

занять з математики у 60–80-ті рр. ХХ ст. спочатку мала до певної міри 

випереджальний характер, а у подальшому спрямовувалась на забезпечення 

вчасного реагування на зміни у змісті математичної освіти та оперативної 

методичної допомоги вчителям математики. Тому можемо виснувати, що 

внесок Івана Федоровича у реалізацію диференційованого підходу до вивчення 

шкільної математики був важливим і корисним. 

 

Висновки до розділу 2 

Аналіз педагогічних поглядів І. Тесленка свідчить, що його діяльність у 

галузі вдосконалення викладання шкільної геометрії відбувалася в контексті 

реалій суспільно-політичного устрою України (тоді – УРСР) в другій половині 

ХХ ст. У цей період в Україні проходили інтенсивні зміни в завданнях та змісті 

шкільної математичної освіти, кардинально трансформувалися засади 

формування математичних знань учнів. У 50–60-ті рр. ХХ ст. освітня політика 

країни спрямовувалася на вирішення завдань політехнічної підготовки 

учнівської молоді й на забезпечення зв’язку школи з життям. Це, з одного боку, 

посилювало практичне значення вивчення шкільної математики, з іншого – 

призвело до невідповідності змісту математичної освіти в середній школі 

новітнім досягненням математичної науки, а також до перевантаження учнів. 

Для подолання згаданих суперечностей починаючи з другої половини 60–80-х 

рр. ХХ ст. розпочали створювати нові програми, які мали на меті сприяти 

зближенню математики як навчального предмета і математики як науки, 

запровадженню вивчення основ інформатики та елекронно-обчислювальної 

техніки, що значно посилило спрямованість змісту шкільних математичних 

дисциплін на розвиток особистості та застосування отриманих знань у 

виробничо-практичній діяльності. Відповідно до таких перетворень І. Тесленко 



149 
 

звернувся до розроблення питань педагогіки й дидактики шкільної математики, 

створення необхідної навчальної і методичної літератури для школярів та 

вчителів, зосередившись на аспектах методики викладання шкільної геометрії. 

Він став автором і співавтором багатьох шкільних навчальних книжок 

(підручники «Геометрія: посібник для 5 кл.» (1968), «Геометрія: підручник для 

8 кл.» (1961), «Геометрія: посібник для 9–11 класів середньої вечірньої 

(змінної) і заочних шкіл» (1968), посібники «Зміст і основні ідеї нової програми 

з математики для восьмирічної школи» (1969), «Вивчення геометрії в V класі» 

(1971), «Методика викладання математики в IV–V класах: Геометрія» (1974), 

«Вивчення геометрії у VI класі» (1983), «Вивчення геометрії в VII класі» 

(1984), «Основи інформатики та обчислювальної техніки: методичний посібник 

(для вчителів 9 кл.)» (1985)). 

Відповіддю вченого на виклики того часу вважаємо також його активну 

різнопланову участь у запровадженні в навчальному процесі середньої школи 

факультативних занять із математики, зокрема у розробленні програм і 

посібників з викладання окремих тем («Геометричні перетворення» (8 кл.) 

(1969), «Геометричні перетворення» (9 кл.) (1972) «Елементи сферичної 

геометрії» (10 кл.) (1985)), методичних рекомендацій для вчителів 

«Факультативні заняття в школах УРСР» (1968), «Факультатив з математики у 

восьмирічній школі» (1988), «Факультативні заняття з математики у 7 класі» 

(1974). У цьому зв’язку варто наголосити, що про необхідність організації 

позаурочного вивчення питань математики з учнями, які мають здібності до її 

опанування, І. Тесленко зазначав ще починаючи з 1952 р., задовго до 

запровадження офіційних змін.  

До основних загальнопедагогічних ідей, розроблюваних І. Тесленком і 

викладених у публікаціях різного рівня, відносимо: положення про 

забезпечення вчителем свідомого засвоєння учнями знань на уроках 

математики, про максимальне сприяння розвитку математичних здібностей, 

логічного мислення та інтелекту школярів, про шляхи реалізації політехнічного 

навчання засобами математики, застосування проблемного методу навчання під 
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час вивчення окремих тем із геометрії. Вагоме місце в його спадщині займало 

розроблення світоглядних аспектів курсу математики (формування наукового 

світогляду), проведення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. Крізь 

праці І. Тесленка червоною ниткою проходить міркування про необхідність 

спрямовувати зусилля вчителів і зміст навчального матеріалу насамперед на 

всебічний розвиток особистості учня, на врахування його індивідуальних 

якостей (особливостей). Учений настійно радив педагогам приділяти увагу 

розвитку логічного та абстрактного мислення школярів, застосовувати в роботі 

з ними диференційований підхід, спираючись на уважне спостереження за 

психологічними особливостями дітей і враховуючи їх; запроваджувати методи 

розвивального навчання; урізноманітнювати форми діагностики знань учнів у 

процесі вивчення математики; творчо реалізовувати принцип наочності 

навчання, доповнюючи його виготовленням зі школярами і застосуванням 

наочного приладдя; пропагував проведення уроків-практичних занять.  

Заглиблення у праці І. Тесленка доводить, що вчений займався 

розробленням актуальних для того часу питань методики шкільної геометрії, 

ключовими завданнями якої вважав наближення змісту шкільної математичної 

освіти до ідей та методів сучасної йому математичної науки. У своїх 

напрацюваннях учений обґрунтовував думку про те, що формування в учнів 

геометричних уявлень та просторової уяви допомагає не лише більш глибокому 

засвоєнню геометрії, а й розвитку їхнього мислення й сприйняття світу. А 

завдання вчителя він убачав у всілякому стимулюванні навчального інтересу 

учнів, насамперед через застосування наочного приладдя: моделей, плакатів, 

рисунків, що дієво сприяє розвитку уяви, необхідної в подальшому навчанні та 

в життєвій діяльності. У викладі свого бачення дидактичних основ геометрії І. 

Тесленко спирався на наукові положення психології і педагогіки щодо 

закономірностей процесу навчання.  

Наголосимо, що у 1971 р. Іван Федорович захистив докторську 

дисертацію «Педагогічні основи навчання геометрії» і став першим доктором 

педагогічних наук в Україні в галузі методики викладання математики. У 
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докторській дисертації він оприлюднив дидактичну модель навчання шкільної 

геометрії (у сенсі тогочасних наукових уявлень про модель), згідно з якою слід 

було б розробляти навчальні програми і підручники. Учений врахував логіко-

геометричне інформаційне навантаження на зміст навчального матеріалу для 

кожного класу (з 4-го по 10-й клас), розробив узагальнену таблицю доцільного 

поступового введення геометричних понять, а також методично обґрунтував 

послідовність їх уведення. 

Значним практикоорієнтованим внеском Івана Федоровича в розвиток 

математичної підготовки учнів вважаємо постійне розроблення й 

оприлюднення рекомендаційних матеріалів на допомогу вчителям, що було 

особливо необхідно в умовах постійних реформовчих процесів у шкільній 

галузі 60–80-х років ХХ ст. (упровадження нових програм і підручників, 

програмованих підручників). Іван Федорович був автором затребуваних і дуже 

корисних освітянам-практикам методичних рекомендацій з упровадження нової 

навчальної програми з геометрії для восьмирічної школи (1967) та часткових 

доповнень до неї. Він став автором навчальної програми для старших класів 

шкіл із поглибленим вивченням математики та спеціальних фізико-

математичних шкіл (1969), яка була реалізована в 1974/75 н.р. Істотним 

здобутком І. Тесленка в галузі методики шкільної математики було також 

розроблення питання векторної алгебри (операції над векторами в просторі), 

яке вивчалося в 9 класі. На нашу думку, у цьому аспекті Іван Федорович 

випередив розвиток методики шкільної математики.  

Доведено, що Іван Федорович одним із перших серед методистів-

математиків України почав розробляти питання введення в шкільну практику 

факультативних занять з математики. Їх він тлумачив як дієвий майданчик для 

розвитку індивідуальних здібностей, пізнавальних можливостей і нахилів учня. 

У численних науково-методичних статтях учений  висвітлював окремі теми для 

факультативних занять із прикладами розв’язання задач, контрольними 

питаннями та списками рекомендованої літератури для глибшого засвоєння 

розглядуваної теми. На його думку, введення в шкільну практику 
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факультативних занять стало однією із ефективних форм диференційованого 

навчання, сприяло активізації самостійної роботи учнів. 

Окремим важливим напрямом наукової діяльності І. Тесленка вважаємо 

співпрацю з кращими українськими вчителями математики, чий позитивний 

досвід і практичні здобутки він не лише вивчав, а й поширював у публікаціях і 

пропагував у ході численних методико-математичних семінарів і конференцій з 

нагальних питань вивчення математики в школі. Через оприлюднення в своїх 

статтях він уводив у практичний обіг корисні методичні напрацювання 

педагогів В. Крайзмана, В. Сисоєва, О. Хмури, Н. Придатка.  

З’ясовано, що творча спадщина І. Тесленка, багата на цінні методичні та 

педагогічні ідеї з широкого кола питань шкільної математики, справляла вплив 

на розвиток шкільної геометрії, сприяючи реформуванню середньої 

математичної освіти в Україні у другій половині ХХ ст. 

Питання педагогіки і дидактики шкільної геометричної освіти у творчій 

спадщині І. Тесленка висвітлено у таких публікаціях автора – [194; 195; 196; 

197; 200; 202; 203; 205; 208; 211; 212; 213]. 
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РОЗДІЛ 3. Напрацювання І. Тесленка у галузі запровадження 

програмованого навчання математики та основ інформатики в шкільну 

практику 

3.1. Внесок І. Тесленка в реалізацію програмованого навчання 

математики в середній школі (60-ті роки ХХ ст.) 

У зв’язку зі швидким темпом розвитку науки і техніки на початку 60-х рр. 

ХХ ст. зростав і обсяг знань, яким мав оволодіти кожен кваліфікований 

фахівець. Але, як засвідчували дослідження психологів, здатність людини 

засвоювати знання за короткий проміжок часу має свої межі, тож 

актуалізувалася нагальна потреба в розробленні й застосуванні індивідуальних 

методів навчання. Одним із таких методів стало програмоване навчання.  

У тогочасну радянську школу термін «програмоване навчання» увійшов у 

1959 р. [345, с. 1] і швидко став невід’ємного частиною поняттєво-

категорійного апарату методики викладання математики. Починаючи з 60-х рр. 

ХХ ст. І. Тесленко, як керівник, разом із науковими співробітниками відділу 

методики математики НДІ педагогіки УРСР почали займатися питаннями 

введення програмованих посібників (зазначимо, що у той час вживання 

термінів «підручник» і «посібник» було довільним) у шкільну практику (1963–

1964 навчальний рік).  

Передусім учені розробляли поради щодо організації та методики 

дослідження особливостей програмованих експериментальних навчальних 

посібників із окремих розділів шкільної математики [345, c. 1–2]. Надзвичайно 

корисними для розуміння, яким саме повинен бути програмований підручник з 

геометрії, були думки українського математика, академіка В. Глушкова, який у 

1963 р. визначив, що «програмованим підручником називається той підручник, 

який містить такі докладні і точні вказівки про порядок його застосування, що, 

користуючись цими вказівками, учитель, не обізнаний з предметом, зміг би 

провести досить кваліфіковане заняття з будь-яким учнем із заданої теми й міг 

би цілком об’єктивно оцінити знання, набуті учнем під час цього заняття» [75, 

с. 366]. Варто зазначити, що саме такі ідеї поділяв і І. Тесленко, розробляючи 
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рекомендації для учителів з реалізації програмованого навчання, які він виклав 

у методичному посібнику і ряді статей [345; 372; 366]. 

Загалом розробленням методу програмованого навчання, складанням 

навчаючих програм, карток
16

, програмованих посібників, упровадженням 

безмашинного програмованого навчання у розглядуваний час займались такі 

вітчизняні вчені, як Г. Костюк, Н. Тализіна, Т. Ростунов, М. Відуєв, І. Тесленко, 

О. Дубинчук, М. Гельфанд та ін. Методисти та педагоги-практики протягом 

1963–1965 рр. провели велику експериментальну роботу [345; 311; 143], 

спрямовану на визначення найбільш доцільних прийомів, методів та технічних 

засобів забезпечення ефективності навчання. Перш ніж висвітлити і 

проаналізувати доробок І. Тесленка у галузі запровадження програмованого 

навчання в школі, відобразимо теоретико-педагогічне тло досліджуваного 

історичного часу щодо розглядуваної проблеми. 

На той час програмоване навчання вже набуло великої популярності в 

школах США. Про їх досвід писав відомий український учений-психолог 

Г. Костюк у праці «Про психологічні основи програмованого навчання» (1966) 

[143]. Він підкреслив, що винахідниками цього методу навчання були 

американські вчені Б. Скіннер, Н. Краудер та ін. Саме психолог Б. Скіннер у  

50-х рр. ХХ ст. розробив лінійну навчальну програму для підвищення 

ефективності управління процесом навчання з використанням досягнень 

експериментальної психології і техніки. Потім до праці з удосконалення методу 

приєднався вчений Н. Краудер, який розробив розгалужену навчальну 

програму. Проаналізувавши історію розвитку методів навчання, Г. Костюк 

давав таке означення програмованого навчання: «Програмоване навчання – це 

навчання за заздалегідь розробленою програмою, у якій передбачено дії як 

учнів, так і педагога (або замінюючої його навчальної машини)» [143, с. 6].  

                                                             
16

 Картка – (перфокартка чи сигнальна картка) застосовувалася для контролювальної функції програмованого 

навчання.  

Перфокартка - картка стандартного розміру з крайовою та ін. перфорацією, призначена для роботи на 

обчислювальних машинах. У 60-70 рр. ХХ ст. автомати здатні були сприймати інформацію тільки в певній, 

строго стандартній формі, наприклад, у вигляді отворів на перфокартах. Різні комбінації цих отворів 

відповідали числам або наказам програми [278, c. 334]. 
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Перевага такого методу навчання, наголошував Г. Костюк, полягала в 

тому, що він краще забезпечував можливість включення всіх учнів у навчальну 

роботу на уроці та її індивідуалізацію. Однак учений зауважував, що в умовах 

лінійного програмування навчального матеріалу індивідуальні відмінності 

учнів виявлялися лише у швидкості виконання завдань: «По суті таке 

програмування орієнтується на слабших учнів, та й їхні можливості часто 

недооцінюються» – писав він [143, с. 16]. Але, коли учням давали завдання 

підвищеної складності, саме й виявлялися індивідуальні відмінності і в 

способах виконання завдань, і в шляхах розв’язання задач, й у самостійності 

осмислення. «Оптимальна структура навчальної діяльності школярів створює 

сприятливі умови для повного вияву їхніх індивідуальних особливостей, 

розроблення ефективних способів допомоги у переборенні труднощів, для 

розвитку їхніх здібностей» – підкреслював учений [143, с. 16]. На питання про 

доцільність програмування повного курсу певного навчального предмета 

Г. Костюк відповідав, що потрібно програмувати не всі, а лише окремі його 

розділи: «Програмування має допомогти вчителеві забезпечити ті ланки 

навчального процесу, які важко здійснювати в умовах фронтальної роботи з 

класом» [143, с. 17].  

Один із відомих тогочасних російських розробників діяльнісної теорії 

навчання вчений-дидакт і психолог Н. Тализіна ґрунтовно досліджувала вплив 

програмованого навчання на розвиток знання школярів. І. Тесленко 

неодноразово посилався на результати її дослідження у своїх статтях і 

посібниках. Зокрема їй належить формулювання діяльнісної концепції 

програмованого навчання (1969 р.), викладеної у її докторській дисертації 

«Психологічні основи керування засвоєнням знань2 (1969) [292]. У 1963 р. в 

українському збірнику наукових праць, присвячених питанням програмованого 

навчання, була опублікована у статтях узагальнювального типу «Актуальні 

проблеми програмованого навчання» (1966), де Н. Тализіна зазначала, що 

навчання за програмованим матеріалом має ряд позитивних сторін і дає, як 

правило, вищі результати, ніж традиційне [290, с. 26–27]. 



156 
 

Проводячи педагогічний експеримент Н. Тализіна, спиралася на праці 

таких видатних психологів з теорії засвоєння знань, як О. Леонтьєв, 

П. Гальперін, і дійшла висновку, що знання не можна передавати дитині в 

готовому вигляді простим повідомленням або показом, бо «учні знання можуть 

засвоїти тільки у результаті власної, строго визначеної діяльності, тобто 

виконання певної системи дій. Отже засвоєння знань і засвоєння дій (кроків) 

виступають не як два різних процеси, а як єдиний, де засвоєння знань 

відбувається внаслідок виконання і засвоєння певних дій» [290, с. 27]. 

Дослідниця вивчала особливості програмованого навчання і зазначала, що, 

виконуючи дію в матеріальній формі та під контролем дорослих, дитина вже з 

самого початку розуміє логіку цього процесу, тобто засвоює його свідомо. 

Після ряду повторних виконань процес поступово скорочується, ряд операцій із 

нього випадає, бо дитина їх «має на увазі», але практично не використовує. 

Поступово весь процес із предметами перетворюється в дію з поняттями 

(числами). Тобто остаточна розумова діяльність скорочується так, що доходить 

до автоматизму, наприклад, дитина від умови «чотири додати п’ять» відразу ж 

переходить до результату – «дев’ять». Саме така система навчання, підкреслю-

вала Н. Тализіна, передбачає чітке визначення системи знань, які мають бути 

засвоєні: 

1) виділення адекватної (та по можливості узагальненої) системи дій; 

2) моделювання виділеної системи дій у зовнішній, матеріальній формі; 

3) організацію засвоєння учнями дій у цій формі й поступове 

перетворення у них зовнішньої системи дій у форму внутрішню, розумову [290, 

с. 30]. На думку вченої, якщо наведені умови будуть виконуватися, то процес 

навчання буде проходити не стихійно, ним планомірно буде керувати вчитель, 

який зможе забезпечити повноцінне засвоєння знань та умінь усіма школярами. 

Отже, Н. Тализіна описала загальні закономірності засвоєння нових знань і 

внаслідок цього пояснила шляхи керування цим процесом. 

В Україні розгортання реалізації в середній школі програмованого 

навчання очолив відділ методики математики НДІ педагогіки УРСР під 



157 
 

керівництвом І. Тесленка. Науковці займалися і розробленням організаційних 

засад упровадження програмованого навчання, і вивченням стану цього 

процесу в практиці шкіл, а також – кращого педагогічного досвіду, а головне – 

створенням авторських колективів для укладання підручників для школярів, 

методичних посібників – для вчителів. 

У 1966–1968 рр. в УРСР розпочався 2-річний педагогічний експеримент з 

упровадження нового для тогочасної середньої школи виду навчання дітей – 

програмованого навчання. Ним опікувався І. Тесленко і його колеги. Варто 

зазначити, що експеримент проводився масово, ним було охоплено учнів із-

понад ста 10 класів шкіл різних областей республіки, які працювали за 

експериментальними посібниками [67; 101; 184]. Мета дослідження полягала в 

реалізації наступних завдань: 

1. Визначення масиву інформації, структури основних понять, ідей і 

логіки побудови розділів, присвячених вивченню розв’язуванню трикутників, 

степеня з цілим показником, степеневої функції з цілим показником тощо; 

2. Добір ефективних способів програмування навчального матеріалу 

(проблемність, навчаючий алгоритм, евристика, «правило-приклад», лінійний, 

розгалужений принципи); 

3. Встановлення системи навчальних дій учня (самокерівництво 

пізнавальною діяльністю, співвідношення активності учня і вчителя, 

модальність обміну інформацією між учнем і посібником); 

4. Окреслення (постановка, місце (розміщення), роль і характер) 

системи запитань, варіантів оформлення відповідей школярів (альтернативна, 

вибіркова, модальність відповідей); 

5. Визначення оптимальності засвоєння навчального матеріалу (за 

допомогою аналогій, встановлення спільного й відмінного в поняттях, законах, 

правилах і висновках, розкриття внутрішньої логіки системи запитань і 

циклічної повноти системи вправ) [366, c. 506–507]. 

Авторський колектив лабораторії на чолі з І. Тесленком вивчав кращий 

досвід зокрема математичних шкіл Кіровоградської, Донецької, Харківської та 
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інших областей УРСР, аби використати його в розробленні системи дій учнів в 

умовах навчання за програмованими посібниками. Як стверджував у своїй 

докторській дисертації (1969) Іван Федорович, у результаті експерименту 

встановили, що розподіл матеріалу на окремі пізнавальні частини з виділенням 

основних понять і зверненням уваги на провідні ідеї, значно прискорили 

усвідомлення й краще запам’ятовування учнями теоретичного матеріалу [366, 

c. 507]. За лінійного програмування, зазначав учений, дидактичний порядок 

розміщення матеріалу відповідно до принципу «правило – неповний приклад» 

сприяв кращій реалізації внутрішнього зворотного зв’язку й послідовному 

нарощуванню знань, а принцип «правило – кілька прикладів» виявився менш 

ефективним [366, c. 507]. Що ж стосується розгалуженого програмування, то 

Іван Федорович писав: «…доцільніше, з точки зору реалізації зворотного 

зв’язку, користуватись таким принципом: «правило – неправильний приклад», 

правило – правильний приклад – кілька неправильних прикладів» [366, с. 507]. 

Він вважав, що розгалужений метод програмування має переваги над лінійним, 

що довела й практика. 

Здійсненим колективом науковців на чолі з І. Тесленком експеримента-

льним дослідженням були підтверджені й уточнені знання про те, які 

компоненти ефективно сприяють виробленню вміння учня вчитися самостійно 

за посібником, про залежність програмування від характеру навчального 

матеріалу, про доцільну систему розміщення контрольних запитань і завдань, за 

допомогою яких здійснюється керівництво навчальною діяльністю учня. 

Водночас учений зазначав, що «…програмоване навчання є лише окремим 

дидактичним засобом, який діє на основі загальної дидактичної моделі 

навчального процесу» [366, с. 507–508]. 

І. Тесленко, як і Г. Костюк, вивчав методичні ідеї американських учених. 

Так, у статті «Про досвід програмування в американській школі» (1963) він 

висвітлив проаналізовані ним особливості використання програмованих 

посібників, які назвав «книгами-репетиторами» [386]. До ключових 

дидактичних завдань цих підручників він відніс: повторення вивченого 
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матеріалу і заповнення «прогалин» у знаннях учнів, одержання нових знань, 

закріплення вивченого в процесі виконання вправ і задач, перевірка засвоєння 

курсу за допомогою контрольних запитань для встановлення якості виконання 

вправ [386, с. 37]. Американські «книги-репетитори», підкреслював науковець, 

мали великий обсяг. До їх структури входили окремі зошити та контрольні 

тексти «…наприклад, підручник з геометрії містив 2664 сторінок, а підручник з 

алгебри складався з 5-ти окремих зошитів (разом вони становлять понад 1 тис. 

сторінок) та 8,5 тис. параграфів (доз)» [386, с. 37]. І. Тесленко зробив особливий 

акцент на тому, що розглядувані книжки використовувалися лише для навчання 

в школі під керівництвом учителя. 

Іван Федорович також наголошував, що за обсягами параграфи книжок 

досить малі (інколи вони складалися з одного-трьох інформаційних речень), але 

вони «змушували учня розв’язати задачу, написати формули, довести теорему, 

пригадати раніше вивчене тощо» [386, c. 37]. Перехід від параграфа до 

параграфа відбувався строго послідовно: «Якщо в одному параграфі учень 

вивчив одну частину доведення теореми, то у наступному обов’язково 

подається друга частина. Якщо до параграфа поставлено певне завдання, то 

учень не може переходити до вивчення наступного, не виконавши його» [386, 

с. 37]. Серед таких завдань учений виділив наступні: написати пропущене 

слово, термін, фразу, обчислити алгебраїчний приклад, намалювати фігуру 

тощо. На завершення вивчення курсу учень мав виконати контрольні роботи та 

перейти до опрацювання наступного матеріалу. Закінчуючи вивчення розділу, 

«…наприклад, «Квадратні рівняння», діти знову мали виконувати контрольну 

роботу, на цей раз підсумкову, друкований текст якої додається до посібника» – 

зауважував учений [386, с. 37]. 

У підсумку І. Тесленко зазначав, що запрограмований у такий спосіб курс 

вивчення математики не давав нових знань без вимоги виконати якусь певну 

дію, що, на його думку, привчає дітей до самостійного виконання посильних 

завдань і до самоконтролю. Але, наголошував він, у цих підручниках було 

знехтувано одним важливим завданням – використанням прикладних задач, не 
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було в підручнику й матеріалу з історії розвитку окремих математичних понять 

і тверджень [386, с. 37–38].  

Увагу Івана Федоровича привернуло дозування навчального матеріалу в 

посібнику геометрії: «В основному тексті немає рисунків і формулювань 

теорем та їх доведення (все це винесено в окремий зошит), а є лише посилання 

на нього, а кожна теорема розміщена так, що спершу учень доводить її сам (за 

умовою та рисунком), потім перевертає сторінку і звіряє своє міркування з 

доведенням у посібнику» [386, с. 38]. Розмірковуючи над роллю 

американського вчителя за такого методу навчання, І. Тесленко дійшов до 

позитивного висновку, що той увесь час стежить за темпом роботи в класі та 

якістю засвоєння знань, досить часто дає додаткові завдання для слабших і 

сильніших учнів, планує, якщо в цьому є потреба, спільну роботу: робить 

екскурс історичного характеру, розповідає про цікавий епізод.  

Вивчивши зарубіжний досвід програмованого навчання, Іван Федорович 

резюмував: «Використовувати все методично доцільне в ньому треба, однак 

йти своїм шляхом, тобто, дозуючи матеріал шкільного курсу математики, 

необхідно обов’язково дотримувати принципу розкриття структурних 

особливостей математичних понять і тверджень (це не тільки просте 

запам’ятовування фактів, явищ, технічних прийомів, а й набуття умінь 

розкривати їх взаємозв’язки)» [386, с. 38–39]. Важливим завданням учителя 

вчений визначав здатність навчити учня бачити «логічну структуру» в ході 

доведення тверджень і розв’язання задач, чому мало допомагати усвідомлення 

алгоритму розв’язування або доведення, тобто логічної послідовності операцій, 

із яких складається розв’язування чи доведення.  

Важливо акцентувати, що реальну практику застосування нових методів 

викладання математики в школі за допомогою програмованих посібників 

І. Тесленко проаналізував у статті «Питання програмованого навчання 

математики» (1963) [372]. Визначаючи метою програмованого навчання 

«запрограмувати весь процес навчальної діяльності вчителя та учнів і таким 

чином свідомо, цілеспрямовано керувати процесом засвоєння знань, 
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формуванню умінь і навичок в учнів», І. Тесленко зазначав, що програмоване 

навчання буває 2-х видів: 1) навчання за допомогою підручників; 2) навчання за 

допомогою «навчаючих машин» [372, с. 7]. У СРСР найбільшого поширення 

набули «навчаючі» й «контролюючі» підручники. Вони візуально нічим не 

відрізнялися від звичайних шкільних книжок, але розміщення навчального 

матеріалу в них було незвичним – «за принципами логічного деталізованого 

ланцюжка взаємно пов’язаних елементарних тверджень» [372, с. 7].  

Розмірковуючи над необхідністю програмування шкільного геометри-

чного матеріалу, Іван Федорович зробив висновок, що першоосновою повинна 

бути шкільна програма, бо саме в ній окреслюється зміст і обсяг навчання через 

логічно пов’язані між собою основні поняття, твердження і задачі.  

Щодо створення програмованих підручників, учений пояснював, як саме 

мають працювати вчителі – укладачі підручників. «Учитель-програміст за 

шкільною програмою створює підручник, у якому розкривається зміст шкільної 

програми малими дозами («порціями», «квотами») текстових пояснень, часто з 

контрольними запитаннями» – писав він [372, с. 7].  

Окреслимо поради, які Іван Федорович давав учителям та методистам 

щодо програмування матеріалу: дози мають чітко виокремлюватися і 

позначатися пунктами або параграфами; слід приділяти велику увагу 

запитанням і відповідям учнів, як засобу самоконтролю і дієвого зворотного 

зв’язку; для перевірки учнем правильності своєї відповіді на сторінках 

підручника має подаватися одна чи кілька відповідей (одна з яких правильна), 

або ж має бути посилання на сторінку, де зазначено вірну відповідь, або має 

наводитися «підказка», як знайти відповідь (допоміжне питання, яке підводить 

до правильної відповіді).  

Методистам, які розробляють («програмують») посібники, Іван 

Федорович рекомендував надавати перевагу негайним «відсиланням» учня до 

правильної відповіді після того, як він, обдумавши, дав свою відповідь. Такий 

підхід, на думку вченого, підносить ефективність засвоєння доз матеріалу тому 

що: а) підтверджує правильність відповіді учня, якщо в нього були сумніви; 
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б) інформує учня про його помилкову відповідь і показує, якою вона повинна 

бути; в) робить неможливим стійке збереження в пам’яті учня зробленої ним 

помилки (тоді як при звичайних формах контролю негайне виправлення 

помилки було неможливе, і учень робив її протягом значного періоду часу); г) є 

підставою для переходу учня (чи не переходу) до вивчення наступної дози 

навчального матеріалу [372, c. 8]. 

На наш погляд, важливим узагальнювальним міркуванням Івана 

Федоровича стало виокремлення ним головних завдань, які можна розв’язувати 

за допомогою програмування навчального матеріалу, серед них: підвищити 

рівень розуміння і засвоєння учнями курсу шкільної математики; активно 

включати кожного учня в самостійну роботу на уроці, наблизити його до 

навчального матеріалу і забезпечити розуміння матеріалу всіма учнями; дати 

можливість кожному учню засвоювати матеріал відповідно до «свого темпу»; 

піднести ефективність контролю і самоконтролю засвоєння учнями матеріалу і 

формування в них умінь і навичок, бо учитель обов’язково повинен знати, як 

засвоює курс математики кожний учень (тобто використовувати 

індивідуальний підхід); досягти прямого і зворотного зв’язку між учнем та 

вчителем; зменшити обсяг домашніх завдань; створити вчителеві умови для 

індивідуальної роботи з кожним учнем; звільнити учителя від одноманітних, 

трудомістких і стомлюючих дій, пов’язаних із монотонним викладом матеріалу 

та перевіркою зошитів, створити для нього умови для творчої роботи та пошуку 

нових методів навчання [372, с. 9]. 

Нагадаємо, що для якнайповнішого врахування індивідуальних 

особливостей учнів (розвиток пам’яті, здібності сприймати навчальний 

матеріал, наявність прогалин у знаннях тощо) в 60-ті рр. ХХ ст. 

використовували два способи програмованого викладу навчального матеріалу: 

лінійний та розгалужений [366, с. 504]. За лінійного способу програмування 

матеріал розташовували в 2 колонки: в одній містились невеликі дози 

матеріалу, а в другій – правильні відповіді на запитання. За розгалуженого 

способу програмування кожна доза мала більший, ніж при лінійному способі, 
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обсяг навчального матеріалу, причому до кожної «дози» ставили запитання, 

відповідь на яке учень мав дати не сам, а вибираючи з кількох запропонованих 

варіантів відповіді (якщо учень вибрав правильну відповідь, то на зазначеній 

сторінці він міг уточнити і розширити питання, а якщо відповідь була вибрана 

невірно – то на зазначеній сторінці можна було знайти підказку, пояснення, що 

допомагало дитині правильно засвоїти матеріал).  

Умовою успішного програмування підручників із математики, на 

переконання Івана Федоровича, мала бути теоретична підготовка авторів із 

психології та педагогіки, особливо – дидактики, що забезпечило б врахування 

авторами специфіки викладання різних математичних предметів. Він писав, що 

«у галузі математики програмоване навчання надає учням більшої 

самостійності, тому вчитель не повинен скеровувати їхню діяльність 

зауваженнями, докорами, «стращаннями», оцінками» [372, c. 11]. Якщо цього 

дотримуватися, то кожен школяр матиме змогу протягом уроку засвоювати 

програму з такою швидкістю навчальної роботи, на яку він здатний. Про таку 

форму роботи Іван Федорович писав: «Активність [учня – прим. О. Орел] 

забезпечується тим, що кожний крок передбачає дію у формі: відповіді (усної 

або письмової) на запитання, вибору правильного способу розв’язання задачі 

або прикладу, заповнення проміжку в реченні – словом, або у формулі – 

символом, вибір і підкреслення рискою правильної відповіді, подання рисунка 

чи схеми, самостійного складання прикладу або задачі, реалізації методичної 

підказки (у формулах, схемах, рисунках тощо.)» [372, с. 11]. 

І. Тесленко наголошував на тому, що не всі питання курсу шкільної 

математики слід програмувати тільки лінійним чи тільки розгалуженим 

способами: «Можливо, що кращі наслідки будуть від комбінування лінійного та 

розгалуженого способів програмування навчального матеріалу, частину тем 

потрібно компактно викладати у звичному вигляді (тобто не програмувати)» – 

зазначав учений [372, с. 12]. У цьому аспекті його погляди були подібні до 

поглядів Г. Костюка. 
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Учений також стверджував, що роль учителя за такого методу викладання 

була іншою, ніж в американській школі. Насамперед тому, що процес навчання 

не зводився лише до передачі знань і розвитку умінь та навичок, бо «…у 

процесі навчання формується і світогляд учня, а цього не можна здійснити без 

участі вчителя» [372, с. 12]. Спираючись на вивчення практичного втілення 

програмованого методу навчання в українських школах, учений доводив, що у 

роботі за програмованими посібниками вчителі часто використовували вступні, 

узагальнювальні та заключні лекції, наводили історичні екскурси, що не 

передбачалося американською системою, але було доцільним. 

На основі вивчення педагогічного досвіду і виходячи з власних 

міркувань, Іван Федорович виокремив основні функції учителя на уроці за 

програмованим викладом: 1) забезпечення більш повної і точної інформації про 

виучуване твердження або явище; 2) прискорення (у певних межах) темпу 

вивчення і запам’ятовування навчального матеріалу; 3) можливість виділяти 

більше часу для творчої роботи; 4) забезпечення систематичного контролю 

роботи учнів і об’єктивного обліку знань [372, с. 12]. 

У статті «Контроль знань, умінь і навичок при програмованому навчанні» 

(1969) Іван Федорович разом із колегами О. Дубинчук та Т. Нестеренко 

наголошували на такій істотній позитивній якості методу програмованого 

навчання, як можливість реалізації індивідуального підходу до дітей: «Метод 

програмованого навчання дає змогу індивідуалізувати навчання і оперативно 

контролювати його в умовах групової форми занять, без постійного контакту 

учнів з учителем» [97, c. 12].  

На нашу думку, важливим позитивом розглядуваного дидактичного 

методу є те, що, користуючись програмованим посібником, учень постійно 

дістає інформацію про результати своєї роботи, унаслідок чого відбувається 

дієве і свідоме засвоєння знань. Погоджуємося, що дозування навчального 

матеріалу й регулярний контроль засвоєння знань допомагають учню 

самостійно працювати, сприяють розвитку його індивідуальних здібностей, 

формуванню світогляду, про що писали й українські вчені [97, c. 12]. 
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Такі узагальнені судження були підтверджені й експериментально. Про 

це йшлося у посібнику «Методика експериментальної перевірки програмованих 

посібників з математики для середньої школи» (1964) [345], де вчений виклав 

своє бачення особливостей викладання за програмованими 

експериментальними навчальними посібниками окремих розділів шкільної 

математики. У цих підручниках розкривався не лише зміст шкільної програми з 

математики таким чином, щоб учень зміг самостійно опанувати предмет, а ще й 

в структурі такого підручника були чітко окреслені дидактичні та методичні 

вимоги до навчання, реалізацію яких мав забезпечити саме вчитель у процесі 

викладання матеріалу.  

Оскільки, зазначав І. Тесленко, впровадження програмованих посібників 

відбувалося й у ВНЗ, військових, промислових середніх технічних та 

загальноосвітних школах України, то були одержані масштабні аналітичні 

результати. Тому вчений мав підстави виділити на основі їх аналізу такі якісні 

характеристики програмованого методу, як більш чіткий процес навчання; 

підвищення рівня осмислення та засвоєння учнями окремих розділів курсу 

математики; включення кожного учня в активну самостійну роботу на уроці; 

створення для кожного учня умов для роботи за властивим лише йому темпом 

засвоєння матеріалу; підвищення ефективності контролю та самоконтролю із 

засвоєння учнями знань, формування в них умінь і навичок; а головне – 

підвищення інтересу та уваги учнів до вивчення матеріалу, чим частково 

вирішувалося питання зменшення їхнього перенавантаження, бо зменшувався 

обсяг домашніх завдань; вивільнення часу вчителя для індивідуальної роботи з 

кожним учнем [345, с. 6–7]. 

Іван Федорович виділив ще одну важливу властивість програмованого 

навчання, яка полягала в реалізації диференційного підходу до навчання: «За 

допомогою програмованого підручника можна вирішити існуючі в школі 

суперечності між однаковими для всіх (розрахованими на «середнього учня») 

умовами викладу навчального матеріалу й індивідуальним сприйняттям та 

засвоєнням цього матеріалу кожним учнем» [345, с. 8]. 
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Методико-математичний внесок І. Тесленка та співробітників його 

відділу в розроблення програмованих посібників для середніх шкіл України 

полягав у створенні програмованих посібників із таких розділів шкільної 

математики: 1) вектори, 2) степенева функція, 3) розв’язування трикутників. У 

результаті було видано програмовані посібники «Степінь з цілим показником. 

Степенева функція з цілим показником» (1964) [67], «Розв’язування трику-

тників» (1964) [184], «Розв’язування трикутників» (1965) [101] [Додаток Р]. 

На основі систематичного вивчення практичного досвіду впровадження 

програмованого навчання І. Тесленко разом із співробітниками відділу 

виділили основні проблеми, які слід було розв’язати. Наголосимо, що вчені 

займалися новою справою, тобто не розробленою остаточно ні з огляду на 

методику математики, ні у сенсі дидактики й педагогічної психології. Тому 

виокремлення проблем мало на меті окреслення доцільних шляхів їх 

розв’язання в подальшій роботі. 

Перша проблема – визначення навчальних цілей і змісту навчального 

матеріалу (масиву інформації), дібраних для програмування розділів [345, c. 8]. 

Для цього науковці на чолі з І. Тесленком здійснили глибокий аналіз логічної 

побудови розділів (вектори, степенева функція, розв’язування трикутників), 

виділили серед них основні поняття, які розкривають навчальний матеріал, 

дібрали достатню кількість математичних виразів, задач, практичних і 

контрольних питань, за допомогою яких можна досягати навчальних та 

виховних цілей навчання математики. Для визначення масиву інформації, що 

мав бути вивчений школярами, науковці визначили можливість лінійного і 

розгалуженого розподілу матеріалу і те, що потрібно повторити, уникаючи при 

цьому непотрібного дублювання вивченого; встановили, яку частину матеріалу 

має викласти вчитель, а яку учні вивчають самостійно за підручником, як 

забезпечити міцне, свідоме та оперативне запам’ятання учнями основних 

понять [345, с. 9]. 

Друга проблема – дозування математичного матеріалу для учнів 9 класу. 

І. Тесленко з колегами проаналізували навчальний матеріал і визначили: кожна 
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його доза повинна включати визначені для вивчення нові поняття (положення, 

правила), які повністю пояснюються (для даного етапу вивчення) у розділі [345, 

c. 17–18]. Іван Федорович так пояснював, навіщо дозувати матеріал за 

програмованого навчання математики: «За допомогою дозування матеріалу в 

програмованому посібнику здійснюється певна регламентація навчальної 

діяльності учнів, яка може дати найкращі результати лише у тому випадку, 

коли дози дібрано найкращим чином, але такий добір можна визначити лише 

експериментально» [345, с. 18]. 

Третя проблема – визначення системи дій учня. На думку науковців, у 

роботі з програмованим посібником кожен учень мав активно працювати, а 

саме: відповідати на питання (зазначенні в книзі), розв’язувати пропоновані 

приклади та задачі, формулювати положення та заповнювати (за вимогою) 

пропущені терміни в означеннях, досліджувати отримані результати, 

докреслювати або креслити графіки (або фігури), спрощувати вирази, 

закінчувати розпочате (але не завершене) доведення теореми, складати 

рівняння, контролювати правильність своїх відповідей. Ці форми навчальної 

діяльності забезпечували розвиток багатьох важливих якостей особистості 

школярів, бо сприяли: розвитку самостійної діяльності у ході засвоєння курсу 

математики, здійсненню вчителем індивідуальної роботи з кожним учнем, 

забезпечували неперервну навчальну діяльність і належний рівень засвоєння 

знань, формування умінь та навичок, сприяли вихованню таких особистісних 

якостей школярів, як спостережливість, уміння зосередити увагу на суттєвому, 

порівнювати, аналізувати та систематизувати, розвивати інтуїцію учня [345, 

с. 22–23]. 

І. Тесленко також висловлював переконання, що за допомогою 

програмованої системи занять із математики та завдяки розробленій системі 

контролювальних питань можна здійснювати керування навчальною діяльністю 

учня, переважно завдяки методичним «підказкам» або нагадуванням, які 

здійснюються за допомогою питань. 
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На наш погляд, не втратили свого дидактичного значення пояснення 

науковцями навчального призначення запитань, серед яких вони 

виокремлювали: питання, за допомогою яких можна підкреслити окремі ознаки 

поняття; питання-підказки або питання, які підводять до правильного 

вирішення завдання; питання, відповіді на які характеризують ступінь 

розуміння учнем поставленої проблеми в цілому тощо [345, с. 23]. Але всі 

зазначені «…навчальні функції питань та їх місце в програмованих підручниках 

потребують експериментальних досліджень» – неодноразово наполягав 

І. Тесленко [345, с.23]. 

Четверта проблема – встановлення місця і ролі відповідей в програмо-

ваному посібнику. У І. Тесленка й колег були сумніви щодо того: «Чи давати 

готові відповіді для вибору дитиною, чи учень сам повинен сформулювати 

(побудувати) їх? А якщо сам учень буде формулювати відповіді, то вони мають 

бути усними чи письмовими?» або «Де записувати письмові відповіді та чи 

потрібно заводити окремий зошит для їх оформлення?» [345, с. 23]. Науковці 

визнали необхідність програмувати навчальний матеріал і ставити контрольні 

запитання таким чином, аби в учня виникала потреба не лише давати коротку 

відповідь, але й пояснювати її. 

Аби заохочувати дітей за оригінальні та нестандартні розв’язання задач і 

прикладів, потрібно було створювати відповідні педагогічні умови. Але, як 

зазначав Іван Федорович, програмований матеріал для оцінки нестандартних, 

творчих відповідей не підходив, оскільки у програмованих навчальних книгах 

застосовувався принцип «…однозначності правильної відповіді», і це не 

сприяло «…розвитку творчих здібностей учнів» [345, с. 24]. І вчені шляхом 

експерименту перевіряли ефективність таких задач із посібників, які 

потребували нестандартного розв’язку [67; 101; 184]. 

П’ята проблема – визначення оптимальності дібраного програмованого 

навчального матеріалу. Для забезпечення належного розуміння учнями того чи 

іншого математичного матеріалу, поняття, теми, розділу можна було задіювати 

різні шляхи, використовуючи різні прийоми й методи навчання, добираючи 
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різні за змістом приклади і задачі, дозуючи їх кількість, складність тощо. 

Основні пошуки побудови оптимальної методики програмованого навчання, 

писав І. Тесленко, полягали у здійсненні низки експериментальних досліджень, 

зокрема перевірки доцільності добору «…кількості рівнянь, тематичних і 

формальних вказівок, оптимальності частоти повторення матеріалу, які 

пов’язані з концентрацією і закріпленням, оптимальності варіації окремих 

понять, положень та ін.» [345, с. 24]. Іван Федорович наголошував на тому, що 

експериментальні посібники [67; 101; 184] були розроблені таким чином, аби 

дозі матеріалу відповідала мінімальна (2-3) та максимальна (7-8) кількість 

вправ. Ураховуючи необхідність свідомого запам’ятовування учнями 9 класу 

основних понять кожного з розділів, учені намагалися дати «…максимальну 

кількість варіацій цих понять та достатню частоту повторень матеріалу за 

попередні роки» [345, с. 24].  

Ґрунтовно описуючи методику експериментальної перевірки навчальних 

книг з програмованого навчання [345], І. Тесленко залишив для нащадків 

корисні теоретико-методичні твердження і водночас свідчення про шляхи 

розвитку українських методико-математичних досліджень у галузі шкільної 

освіти. Для сучасних науковців-методистів, для майбутніх і працюючих 

учителів, на наше переконання, буде корисним ознайомлення з принципами і 

підходами, яких дотримувався І. Тесленко і його колеги, складаючи 

експериментальні програмовані посібники з математики. Схарактеризуємо ці 

підходи. 

По-перше, система та послідовність навчальних завдань у посібнику 

(дози матеріалу, питання, задачі та вправи до них, відповіді на питання, 

методичні рекомендації до виконання завдань) мають відповідати 

діалектичному шляху пізнання істини, чому сприяє чітке та повне 

формулювання проблемної навчальної ситуації (живе споглядання умови 

виникнення проблем); аналіз проблемної ситуації, відшукання ідей, шляхів та 

методів вирішення проблеми (абстрактне мислення, яке спирається на вже 

існуючі знання, уміння та досвід учня); практичне вирішення певної проблеми 
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та використання сформульованих при її розв’язанні методів мисленнєвої 

діяльності учня для ознайомлення з широким колом задач. 

По-друге, у програмованому посібнику з математики потрібно чітко 

відобразити логічну структуру (систему) розділу, курсу чи навчального 

предмета, тобто виділити основні частини і теми розділу, провідні ідеї та 

основні поняття. У поясненні до цього твердження містилися вимоги до 

оформлення тексту підручника, наприклад, основні правила в книжці 

подавались крупним шрифтом і були обведені в рамочку, після кожної логічно 

закінченої частини подавався висновок, а в кінці кожної теми і всього розділу 

містилися контрольні запитання, обов’язкові до виконання. 

По-третє, у написанні програмованих посібників слід було творчо 

використовувати матеріали кращого педагогічного досвіду, як тоді говорили, 

передових вчителів.  

По-четверте, програмовані посібники мали формувати в учнів певну 

систему прийомів та методів мислення. Використовуючи положення переважно 

тогочасної радянської педагогічної і вікової психології, учені спиралися на 

твердження, що «мисленнєва діяльність або конкретно розумова, логічна 

операція може бути сформована в учня в результаті побудови, створення цієї дії 

у зовнішній (матеріальній) формі» [345, с. 25–29]. І. Тесленко пояснював це 

таким чином, що ніякий вплив сукупності плоских геометричних фігур не може 

сформувати в учня, наприклад, розумову операцію (або вміння) обчислення 

площі цих фігур. Тому «…організація засвоєння учнями дій у зовнішній 

(робота з фігурами, макетами) формі та поступового перетворення цієї 

зовнішньої системи дій у внутрішню, мисленнєву форму і є одним із основних 

завдань посібника» – наполягав Іван Федорович [345, с. 29].  

Зауважимо, що особливої уваги у формуванні мисленнєвої діяльності 

школярів надавалося посиленню доведення математичних положень, 

алгоритмічному підґрунтю, тому часто використовувалися логіко-психологічні 

моделі (логічні вправи). Саме за їх допомогою, вважав учений, здійснюється 

керівництво розумовою діяльністю учнів [345, с. 29]. Він наголошував, що 
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учитель повинен контролювати засвоєння матеріалу дітьми, даючи за 

необхідності підказки, ставлячи «навідні» запитання. 

Робота тогочасного вчителя за методами програмованого навчання 

вносила зміни в планування роботи на уроці, бо деякі його функції 

«перекладалися» на посібник [експериментальний підручник – прим. О. Орел], 

зокрема навідні питання, проблемні та логічні завдання, підказки, 

контролювальні запитання. Але у вчителя залишались такі функції, як: 

необхідність проведення вступної бесіди чи лекції перед вивченням окремих 

тем; проведення індивідуальних консультацій із школярами; за необхідності – 

повторне пояснення матеріалу на уроці; упровадження фронтального 

виконання контрольних завдань; використання додаткових завдань вищої 

складності; перевірка знань за допомогою пристроїв
17

 або в результаті 

спеціально проведених класних чи домашніх робіт; підсумкові уроки або 

заключні бесіди [345, c. 33] – ці види робіт завжди входили до функцій вчителя. 

Оцінюючи ефективність програмованого підручника, Іван Федорович 

наголошував на таких їх позитивних якостях, як забезпечення самостійної 

навчальної роботи учнів і прискорення опрацювання запропонованого 

матеріалу, що могло регулюватися самим школярем [345, с. 33]. Унаслідок 

такого методу навчання в класі «виділяються» групи учнів, які працюють не з 

однаковим темпом. Завдання вчителя, стверджував І. Тесленко, полягало в 

уважному слідкуванні за групою учнів, які вже засвоїли дозу навчального 

матеріалу, аби вчасно давати їм ускладнені завдання, а з іншими проводити 

консультації (якщо вони потрібні) та перевіряти знання за допомогою фігур, 

                                                             
17 Перші спроби використовувати навчальні машини для перевірки знань (тестування) учнів робилися, починаючи з 1915 

року, коли психолог Сідней Прессі (США) сконструював і запатентував кілька таких машин. Одна з них нагадувала 

друкарську машинку з віконцем, у якому відображалися запитання з варіантами відповідей. Учень натискав кнопку напроти 

тієї відповіді, яку вважав правильною. Відповідь фіксувалася, здійснювався перехід до наступного запитання, після 

закінчення тестування механізм машини видавав стрічку паперу з результатами [437; 438]. У 1954 р. американський 

професор, психолог Б. Ф. Скіннер висунув ідею навчання за допомогою спеціальних пристроїв (комп’ютерів), що отримала 

назву програмованого. У 1960 р. було розроблено першу вітчизняну напівпровідникову обчислювальну машину широкого 

призначення «Днепр», яку розпочали використовувати й у навчальному процесі. Також почали розроблювати класи 

автоматизованого навчання. Комплекс обладнання автоматизованих класів, що базувалися на ЕОМ «Днепр», міг 

обслуговувати одночасно й незалежно до 10 класів з 25 робочими місцями. Кожне робоче місце учня було обладнане 

пультом введення даних і пристроєм виведення. За допомогою пульта введення учень запитував завдання для навчання, 

уводив відповіді на контрольні запитання. На цифрових індикаторах пристрою виведення фіксувалася адреса (номер) 

картки з інформаційним матеріалом, який необхідно було переглянути. До складу окремих пристроїв виведення входили 

керовані діапроектори, які за сигналами ЕОМ відображали той чи інший діапозитив або кадр кіноплівки. Викладач за 

допомогою спеціального пристрою міг дізнатися про кількість матеріалу, пройденого кожним учнем [107]. 
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пристроїв, моделей. Для полегшення виконання вчителем такої психолого-

педагогічної роботи він пропонував педагогу розробити і використовувати 

таблицю, де б фіксувалися результати засвоєння школярами дози матеріалу 

[345, с. 34]: 

№ п/п Прізвище, ім’я учня Дата уроку / результати 

     

       

       

Важливим контролювальним засобом, яким міг користуватися вчитель, 

учений вважав письмові роботи (самостійні та контрольні), уміщені в 

програмованих посібниках. Наголосимо, що загалом методично корисними 

були думки І. Тесленка та його колег щодо завдань для вироблення в учнів 

нових навичок, до яких відносили вміння на уроці працювати з програмованим 

посібником, де слід заповнювати пропуски в словах, буквах, виконувати 

креслення тощо, а не лише читати «все підряд»; поєднувати роботу за 

посібником із веденням робочого зошиту для запису окремих означень, теорем, 

прикладів розв’язання задач, контрольних відповідей тощо; учителям треба 

було здійснювати копітку роботу з учнями, зокрема уникати на певний час 

колективних форм праці, які раніше виховували роками, до колективної 

навчальної роботи; повністю змінити поняття «дисципліна» в новій формі 

уроку, спираючись на те, що учні поступово свідомо розуміють, що успіх у 

навчанні залежать лише від їхнього свідомого ставлення, сумлінності та 

активності кожного з них [345, c. 3–35]. 

Як свідчать тогочасні публікації, навчання за програмованими 

посібниками викликало значні труднощі в учителів, наприклад, перепоною 

стала потреба експериментального дослідження навчальної роботи дітей за 

програмованими посібниками. Щоб полегшити їм це завдання, відділ методики 

математики НДІП УРСР пропонував учителям заповнювати картки, де 

фіксувалися розуміння мотивації і навчальних дій кожного школяра. Наведемо 

для прикладу такі аспекти, які обов’язково мав фіксувати вчитель: 
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1) об’єктивна оцінка результатів праці учня; 2) своєчасне виправлення самим 

школярем або за допомогою вчителя невдач і помилок; 3) розуміння учнем 

успіхів при виконанні кожного кроку навчання за допомогою дидактичного 

підкріплення (підказки, натяки, опитування тощо) [345, с. 35]. 

Додамо, що й у докторській дисертації І. Тесленко приділив увагу 

питанню програмованого навчання геометрії, зокрема в §4.3 «Програмоване 

навчання геометрії» [366]. У рукописі було представлено й результати 

здійснених експериментальних перевірок, що дало змогу через узагальнення 

визначити два перспективні напрями досліджень у галузі реалізації 

програмованого навчання, що стосувалися навчаючих пристроїв 

(обчислювальних машин) як істотного складника програмованого навчання 

математики, а саме: 

1-й – створення й використання найпростіших навчаючих пристроїв або 

машин, які б працювали у режимі «репетитора», «тренажера», виконували 

функції контролю знань, а також забезпечували діяльність автоматизованих 

класів тощо. З цього приводу І. Тесленко наголошував, що найголовнішим 

недоліком таких пристроїв було те, що у ході їх конструювання нерідко 

ігнорувалися дидактичні вимоги, унаслідок чого виготовлений пристрій 

нав’язував певну суб’єктивну методичну концепцію, використання якої не 

забезпечувало навчального ефекту [366, c.505]. 

2-й – розроблення дидактичного інструментарію: програм, посібників для 

учнів, систем карток, завдань тощо. Іван Федорович працював саме у руслі 

цього напряму, розробляючи навчальні програми і посібники [366, c. 505–506]. 

Наголосимо, що І. Тесленко завжди звертав особливу увагу на труднощі в 

досягненні поставленої мети, аби знайти шляхи їх усунення. Зокрема він 

зазначав складність дозування навчального матеріалу, що виявилася в 

доведенні теорем. Суть ускладнення полягала в тому, що геометричні поняття 

можуть мати не одну, а кілька еквівалентних груп ознак, а це означає, що 

геометрична основа для послідовного перетворення умови або висновку не є 
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однозначною. Завданням учителя був добір для доведення кожної теореми 

попередньо дібраної, найбільш оптимальної, відомої й простішої групи ознак. 

Здобутком Івана Федоровича й керованого ним колективу науковців 

уважаємо розроблення програмованого викладу доведення теорем. У ньому 

було враховано такі негативні аспекти, як непомічання учнями спільного в 

доведенні різних теорем, сприймання доведення кожної теореми як нового, 

часті запам’ятовування доведення без свідомого розуміння. Подолання таких 

негативних явищ допомагало яскравішому усвідомленню учнями 

алгоритмічного характеру доведення й ефективнішому формуванню 

мисленнєвих операцій [366, c. 510]. І. Тесленко зазначав, що, дозуючи 

«…доведення теорем, потрібно виходити з того, що перетворення умови і 

наближення її до висновку має імплікаційний характер» [366, с. 510], тобто 

процес доведення можна подати у вигляді таких логічних операцій: 

                                         , 

де    - дані перетвореної умови, а   – шукане поняття чи твердження 

[366, с. 510]. 

Зворотний процес повинен відповідати аналогічній схемі міркувань: 

                                         , 

де    - прийняті нами дані висновку, як вірні, а   - дані умови [366, 

с. 510]. 

Кожний ланцюг      або      переходу від умови до висновку і 

навпаки здійснюється за допомогою певних умовиводів (логіко-математичних 

операцій) і має на меті встановити остаточні зв’язки між кінцевими членами 

системи (1) і (2), тобто довести теорему. Іван Федорович наголошував, що 

експериментальні дослідження підтвердили позитивну результативність такого 

програмування доведення теорем у старших класах, за якого поділ на порції 

адекватний системам (1) або (2) [366, c. 510]. 

У дисертації Іван Федорович виділив і конкретні педагогічні проблеми, 

на які слід звернути увагу в подальшому розробленні програмованого навчання, 

а саме: дослідження особливостей засвоєння і переносу знань із геометрії (7–10 
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класів), установлення меж індивідуалізації, мотивації учня до навчання, 

визначення критеріїв і методів (зокрема тестів) для діагностики рівнів 

розумового розвитку учнів засобом геометрії, алгоритмізація діяльності 

учителя, її «правомірність» [366, с. 516]. 

Підсумовуючи здійснений аналіз спадщини І. Тесленка в галузі 

програмованого навчання, виділяємо такі розроблені ним істотні питання: 

1) аналіз дидактичного потенціалу різних систем програмування (лінійна, 

розгалужена, змішана), а також пошуки нових видів систем; 

2) обґрунтування добору оптимального розміру «кроку» (дози 

інформації); 

3) дослідження у процесі програмованого навчання елементів зворотного 

зв’язку (запитання – відповідь – допомога (якщо треба) – контроль та ін.) у 

контексті активізації мисленнєвої діяльності учнів; 

4) виокремлення й доведення доцільних шляхів алгоритмізації 

навчального матеріалу. 

Розроблення експериментальних програмованих посібників, на нашу 

думку, було одним із найважливіших і найскладніших здобутків ученого. Адже 

спочатку слід було створити проекти програмованих посібників (підручників) з 

окремих частин (розділів, параграфів), а потім з усього курсу математики. 

Виникало питання, яке завжди постає у процесі створення підручника: яким він 

має бути – науково повним (розкривати власне бачення методиста) чи має 

відповідати кількості годин, виділеній навчальним планом. Якщо автор вміщує 

багато матеріалу, то посібник стає перевантаженим, може не відповідати 

кількості відведених годин, а посібник, розрахований на невелику кількість 

годин, обов’язково будуть критикувати за те, що в ньому не висвітлено (або 

висвітлено не в повному обсязі) ряд положень, викладених у попередніх 

виданнях. 

Учений вважав, що у програмованому посібнику слід повністю розкрити 

не лише зміст шкільної програми з математики в такий спосіб, щоб учень міг 

самостійно засвоїти предмет, а й забезпечити виконання чітко окреслених 
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дидактичних та методичних вимог до навчання. Він наголошував: такі 

підручники допомагають здійсненню індивідуального підходу до учнів та 

виявленню труднощів, які виникають у дітей в процесі навчання, сприяють 

своєчасному їх усуненню та ефективному засвоєнню великого обсягу 

навчального матеріалу.  

У докторській дисертації Іван Федорович оприлюднив розроблену 

методику експериментальної перевірки ефективності посібників [366, с.489-

517]. Хоча висновок про проведення експерименту був позитивний, все ж 

учений наголошував на необхідності внесення корективів до програмованих 

підручників. На нашу думку, І. Тесленко залишив надзвичайно вагомий досвід 

розроблення теоретичного обґрунтування та експериментальної частини 

методики створення програмованих підручників, узявши корисне й із 

зарубіжних методик навчання, а саме: включення до програмованого посібника 

чотирьох компонентів (обсягу, глибини, міцності одержаних знань, умінь і 

навичок), що забезпечило програмування всього математичного матеріалу для 

старшої школи й дало змогу створити повноцінні «основні» програмовані 

підручники для середньої школи. 

 

3.2. Новаторська діяльність ученого з уведення предмета « Основи 

інформатики і обчислювальної техніки» в навчальний процес середньої 

школи (80-ті роки ХХ ст.) 

В історії розвитку шкільної математичної освіти в Україні у 1984 р. 

розпочався новий етап, спричинений назрілою необхідністю реформування її 

змісту, методики викладання внаслідок масового впровадження електронно-

обчислювальної техніки у всі галузі виробництва, сферу обслуговування, побут. 

Новий «реформаторський» спалах в освітньому житті України набув імпульсу 

завдяки оприлюдненню ідей академіка А. Єршова, підтриманих академіком 

Є. Веліховим. Вони ініціювали введення в зміст шкільної математики курсу 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки» [253]. Офіційно інформа-

тичну модернізацію школи було запроваджено рішенням березневого Пленуму 
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ЦК КПРС (1985 р.) [240], після чого терміново розпочалася копітка робота з 

розроблення курсу інформатики. Але, як характеризують розвиток шкільної 

математичної освіти сучасні дослідники, наприклад, І. Ніколаєнко [187], 

розпочата «зверху» реформа середньої освіти тільки розбурхала школу: до 

комп’ютеризації не були готові ні вчителі, ні програмісти, ні конструктори 

обчислювальної техніки, ні виробники. Навчальні посібники з інформатики 

написали дуже швидко, і ще швидше їх треба було опублікувати, тому 

«працівники друкарень погрожували не встигнути надрукувати їх до початку 

нового (1986) навчального року» [187, c. 44].  

Було передбачено в найшвидші терміни розробити спеціальний 

навчальний курс для учнів, створити необхідні підручники, навчальні 

посібники, устаткування для кабінетів, обладнаних засобами обчислювальної 

техніки, а також використати комп’ютерну техніку базових підприємств
18

 та 

інших установ у навчальних цілях. Пропонувалося також організувати 

дослідження психолого-педагогічних проблем, пов’язаних із введенням 

комп’ютерів у навчальний процес загальноосвітніх шкіл [148, c. 4–5]. 

Із 1984р. І. Тесленко активно долучався до розв’язання питання введення 

інформаційних технологій у зміст шкільної освіти, і в 1985 р. очолив 

новостворену в НДІ педагогіки лабораторію навчання інформатики (спочатку 

підрозділ мав назву «Лабораторія з вивчення в школі електронно-

обчислювальної і мікропроцесорної техніки»). Для комплектування лабораторії 

кадрами необхідно було терміново знайти фахівців, які б поєднували такі 

необхідні якості, як володіння предметом дослідження (програмування, 

обчислювальна математика, обчислювальна техніка), і водночас мали б 

педагогічну кваліфікацію. До складу лабораторії увійшли методисти 

математики і фізики – І. Тесленко, В. Долина, М. Семко, П. Ротаєнко [265].  

Зі спогадів колеги Івана Федоровича П. Ротаєнка [265] відомо про 

труднощі перших років роботи лабораторії [Додаток Ц]. Передусім її 

співробітники змушені були виконувати досить багато організаційних доручень 

                                                             
18

 Входили до складу НВК (Навчально-виробничий комплекс). 
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(інтенсивна співпраця з державними та громадськими організаціями різних 

рівнів, звітування перед партійними органами про результати роботи тощо) і 

здійснювати перевірки впровадження курсу, що відбувалося паралельно з 

виконанням планових наукових досліджень. Найголовнішим та найскладнішим, 

на думку П. Ротаєнка, було: «…проводити моніторинг інформатизації освіти 

шляхом перевірок викладання курсу інформатики та оснащення комп’ютерною 

технікою закладів освіти як Києва, так і України в цілому, брати участь у 

перепідготовці вчителів, у різних пілотних проектах, семінарах, конкурсах 

тощо» [265, с. 365–366]. 

У 1985 р. у статті «Інформатика – компонент загальної освіти школярів» 

(1985) І. Тесленко зазначав, що «…успіхи інформатики та кібернетики були 

зумовлені значною мірою математичними методами, теорією алгоритмів, а 

також значним розвитком обчислювальної техніки» [329, c. 35]. Саме завдяки 

впровадженню і використанню обчислювальної техніки комп’ютер ставав 

партнером і помічником людини. Іван Федорович підкреслював, що завдяки 

стрімкому розвитку обчислювальної техніки та її застосуванню у виробництві 

«…виникла гостра соціальна потреба озброїти працівників відповідних галузей 

народного господарства та учнівську молодь знаннями з інформатики, а потім 

планомірно здійснювати й комп’ютерний всеобуч всього населення» [329, 

с. 35]. 

Учений зазначав, що для учнів «шкільний курс інформатики – це знання і 

вміння, які були набуті на уроках основ інформатики й обчислювальної 

техніки, будь-якого іншого предмета з використанням ЕОМ (електронно-

обчислювальна машина), у роботі з комп’ютерами як елементами АСУ 

(автоматизовані системи управління) в школі чи на виробництві» [329, c. 36]. 

Тому комп’ютер у школі був (і залишається) предметом вивчення і засобом 

навчання, а комп’ютерна грамотність – одним із основних компонентів 

загальної освіти школярів. 

Разом із колективом співавторів (А. Верлань, В. Касаткін) І. Тесленко 

створив одні з перших в Україні пробних підручників (до моменту офіційного 
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надання грифу МО УРСР вони мали назву «посібники») з інформатики для 9 і 

10 класів ([50; 48]) та відповідні методичні посібники для вчителів, які стали 

вагомим внеском у справу запровадження курсу шкільної інформатики. 

Шкільний курс «Основи інформатики і обчислювальної техніки» (1985 р.) 

складався з двох частин: перша – алгоритми, їх запис і мова програмування (9 

клас) та друга – принцип побудови і роботи ЕОМ, основи програмування (10 

клас) [265]. І. Тесленко констатував, що зміст курсу мав ґрунтуватися на трьох 

ключових поняттях тогочасної науки: інформація, алгоритм і комп’ютер [329, 

с. 36]. Вивчаючи курс, учні «переконувалися в незаперечній корисності 

алгоритмічної та комп’ютерної грамотності для запису програм» – зазначав 

учений [329, с. 36]. 

У 1985 р. В. Распопов та А. Верлань розробили пробний навчальний 

посібник для 9 класу «Основи програмування на мікрокалькуляторах» [259], 

надрукований за редакцією І. Тесленка. Посібник був складений з окремого 

розділу навчального курсу шкільної математики «Побудова алгоритмів для 

розв’язання задач». Автори добре роз’яснили побудову лінійних, розгалужених 

та циклічних алгоритмів, зображення цих алгоритмів за допомогою блок-схем 

та дали приклади введення цих програм у мікрокалькулятори за допомогою 

команд. Науковці зазначали, що «…маючи мікрокалькулятор, учень спочатку 

складає програму за алгоритмом, потім вводить її в пам’ять калькулятора 

(тобто робить його виконавцем алгоритму), а далі, протягом деякого часу із 

задоволенням «пожинає» результати програмування – зчитує з індикатора 

відповідь розрахунку» [259, с. 95]. 

Звернемось до методичних порад І. Тесленка, який був членом 

авторського колективу (В. Касаткін, А. Верлань) методичного посібника для 

вчителів, щодо викладання інформатики у 9 класі. У методичному посібнику 

для вчителів «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (1985) основну 

увагу приділили поняттям «інформація» (вимір інформації), «інформатика» 

(визначення самого означення інформатики, історія її розвитку), «алгоритм» 

(методика введення поняття алгоритму), «алгоритмічна культура», 
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ознайомленню з основними алгоритмічними системами, алгоритмічною мовою, 

блок-схемами, нормалізацією чисел та схемами розв’язання задач із 

використанням обчислювальних пристроїв [363, с. 8–48]. Посібник було 

побудовано таким чином, щоб учитель зміг пояснити учневі алгоритмізацію 

задач, наведені в завданнях до уроку. Враховуючи, що найбільш доступним 

методом у забезпеченні розуміння дітей є наочність, то найкращою наочністю 

стали вміщені у посібнику, розроблені авторами блок-схеми. Науковці 

зазначали, що «…наочність алгоритму в схемі підкреслена дуже чітко. Добре 

можна розгледіти його елементи, у яких записані всі умови розгалуження, і 

блоки, у яких записані вказівки з роботою над числами» [363, с. 24]. 

Авторський колектив наголошував, що основним завданням учнів 9 класу 

є оволодіння мовою блок-схем: «Учитель, накресливши одну блок-схему, як 

правило, отримує нові можливості для розвитку ідей, що пов’язані з 

алгоритмом, який розглядається» [363, с. 26]. 

За концепцією авторів пробного посібника основні знання, які мали 

одержати дев’ятикласники, було згруповано так: 

І. Означення алгоритмів та їх властивості, уявлення про можливості 

виконавців алгоритмів. 

ІІ. Основні способи опису алгоритмів (опис словами, таблиця, блок-

схема). 

ІІІ. Основні типи алгоритмів (лінійний, розгалужений, циклічний). 

IV. Правила запису алгоритмів алгоритмічною мовою [363, c. 51]. 

Учні мали навчитися використовувати різноманітні форми записів 

алгоритмів і переходити від однієї форми запису до іншої та записувати 

алгоритми різноманітних типів алгоритмічною мовою [363, c. 51].  

На нашу думку, з точки зору сучасної методики математики, посібник 

було складено доцільно, бо виділено основні питання, на яких слід було 

зосередити увагу вчителю під час уроку з основ інформатики; чітко розкрито 

нові, істотно важливі поняття і терміни. Використання переважно наочно-

індуктивного методу в процесі викладання всього навчального матеріалу 
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відкривало нові можливості для добору вчителем форм навчання, включаючи 

такі розвивальні дидактичні методи, як проблемний підхід і стимулювання 

самостійної роботи учнів. 

У подібний спосіб й тим самим авторським колективом було складено й 

посібник «Основи інформатики та обчислювальної техніки», написаний на 

допомогу вчителям 10 класу (1986) [51]. З його аналізу випливає, що, на наш 

погляд, у ньому досить успішно дотримано ідеї формування математичного 

мислення школярів, зокрема викладено двійкову систему числення (двійкова 

арифметика, взаємозв’язок двійкової системи числення з іншими системами, 

ігри і двійкова арифметика, умови гри Фоміна), трійкову систему числення, 

елементи математичної логіки (загальне визначення алгебри висловлювань, 

тотожні перетворення в алгебрі висловлювань, застосування алгебри 

висловлювань) [51, с. 8–18]. Автори посібника відмовилися від детального 

опису будови ЕОМ, виклавши лише логічний принцип його побудови й 

призначення функціонування блоків комп’ютера.  

У розкритті питання про перетворювачі інформації автори посібника 

виділяли логічні елементи, структурні формули складних перетворювачів 

інформації, функціональні схеми перетворювачів, алгоритм синтезу простіших 

перетворювачів інформації, перетворювачі інформації з пам’яттю, тригер [51, 

с. 22–29].  

Корисним, з точки зору методики викладання, було включення розділу 

про програмне керування ЕОМ, навчання учнів робити перехід від 

алгоритмічної мови до мови програмування (у той час – мови програмування 

BASIC). Науковці зазначали: «Навчити застосовувати ЕОМ для розв’язання 

задач, які взято з різних областей науки, означає, перш за все, навчити учня 

ставити задачі машині (в переважній більшості випадків потрібно поставити 

задачу для ЕОМ – означає подати її як математичну)» [51, с. 31–32].  

Автори посібника спочатку знайомили дітей із основними операторами, 

які застосовуються при програмуванні (PRINT, LET, Go TO, IF, END та ін.) і 

наголошували, що, «починаючи роботу зі знайомства учнів із основними 
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операторами мови BASIC, учитель повинен спиратися на їхні знання про 

алгоритми й підкреслювати, що текст програми є новою формою запису 

алгоритму» [51, с. 36]. На нашу думку, у підручнику досить слушно було 

наведено схему побудови основних операторів у програмі, що складалася з 

таких послідовних кроків: 

 формулювання задачі, яка потребує введення особливої конструкції 

в мові, задається мотив (потреба) для введення засобами мови оператора 

конкретного значення (наприклад оператор LET, Go TO та ін.); 

 пояснення нового способу введення на прикладах; 

 виклад формальної структури оператора [51, с. 37]. 

Посібник для вчителів [51] покликаний був пояснити основні програмні 

теми курсу «Основи інформатики», викладеного в пробному навчальному 

посібнику для 10 класу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» [48]. 

Ключовим завданням цього курсу було навчання безпосередньої роботи з 

комп’ютером та вивчення мови BASIC.  

Щоб полегшити розуміння циклічності операцій та й саму побудову 

алгоритму, автори посібника радили вчителям користуватися блок-схемами, як 

і в посібнику для 9 класу [363]. 

Для ілюстрації якостей редагованого І. Тесленком шкільного підручника 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки» для 10 класу [48] здійснимо 

порівняльний аналіз його з пробним посібником з інформатики для 10 кл. 

«Основи інформатики і обчислювальної техніки» [215] за редакцією А. Єршова, 

В Монахова. Цей посібник [215] був добре проілюстрований, але в ньому 

менше уваги приділялося питанням подання інформації (унарна, двійкова, 

трійкова системи числення, взаємозв’язок двійкової системи числення з іншими 

системами) [48]. В обох пробних посібниках було добре викладено основи 

алгоритмічної мови (логічні елементи, перетворення інформації з пам’яттю, 

тригер («И», «ИЛИ», «НЕ»)) та початкове ознайомлення з програмуванням. У 

посібнику [215] автори відразу пропонували учням працювати з «командами 

вибору» («ЕСЛИ», «ТО», «ИНАЧЕ»), а потім вводили «команди повторення з 
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параметром», далі розглядали алгоритм роботи з літерними величинами й 

пропонували вправи для розв’язання. У посібнику [48] спочатку вмістили 

розгляд понять – від «алгоритмічної мови» до «мови програмування», що, на 

наш погляд, полегшувало розуміння учнями програмування як складного 

логічного процесу.  

А. Єршов, В Монахов виклали в книжці [215] цікавий підхід до вивчення 

мови програмування, який полягав у розгляді мови програмування «Рапіра», а 

вже потім мови BASIC (але за обсягом це був досить невеликий параграф). У 

виданні українських авторів [48] мові BASIC відводилося вагоме місце, 

застосувалося не лише для побудов алгоритму, а й у блок-схемах відповідних 

прикладів і задач.  

Пробний посібник [215] мав вагомі додатки, до яких входили основні 

конструкції алгоритмічної мови, бібліотека алгоритмів, додаткові відомості про 

пристрій ЕОМ, алгоритми пошуку інформації, програмування [215, c. 104]. 

У рецензії (1988) талановитого українського вченого, педагога 

Олександра Тихоновича Чуба (доцента, кандидата фізико-математичних наук, 

завідувача кафедри вищої математики Севастопольського приладобудівного 

інституту) на аналізований нами посібник [48] стверджувалося, що «…у 

методичних рекомендаціях для вчителів висловлювалась точка зору на 

інформатику як на навчальний предмет та педагогічну концепцію, яка була 

покладена в основу видання» [429, c. 95]. Рецензент визнав вдалою 

педагогічною знахідкою авторів «машинку» (кодуючу машинку) для 

перетворення двійкових чисел у вісімкові, а також застосування її для викладу 

елементів булевої алгебри. Він високо оцінив науково-методичний рівень 

посібника і його відповідність знанням учнів випускних класів. Особливу увагу 

Олександра Тихоновича привернули дібрані авторами вправи та приклади на 

логічні операції, які мали на меті полегшити розуміння розділу посібника [429, 

c. 95]. 

Водночас О. Чуб дав пораду авторам про доцільність «зробити наголос на 

таких елементах, як суматор і пристрій, що здійснює зсув кодів» [429, c. 95]. 
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Олександр Тихонович наголосив також на необхідності ознайомити учнів із 

відомостями про методи сучасної обчислювальної математики, що дають змогу 

формувати в школярів знання про математичні операції більш високого 

порядку, наприклад, диференціювання та інтегрування. Учений констатував, 

що більшу частину посібника було присвячено методиці викладання поширеної 

у той час мови програмування BASIC, що автори доступно виклали принципи 

програмованого управління, описали її лексику, синтаксис і оператори. 

Особливо позитивно О. Чуб оцінив насичення посібника «достатньою 

кількістю вдало дібраних вправ, до яких подано відповіді», і те, що 

пропонована методика «базувалась не на абстрактних педагогічних 

міркуваннях, а на спостереженнях за школярами, які вивчають основи 

кібернетики» [429, c. 95–96]. 

Поступово українські вчителі і вчені нагромадили корисний досвід з 

упровадження нового шкільного курсу інформатики, який викладали у статтях. 

У ґрунтовній передмові до одного із збірників таких праць «Формування 

комп’ютерної грамотності учнів» (1987) І. Тесленко, як його редактор, зазначав, 

що «метою вивчення електронно-обчислювальної техніки в школі була 

підготовка користувача, який знав можливості і сферу застосування 

комп’ютерів, володів основними принципами програмування і мав навички 

роботи з комп’ютером» [410, с. 3]. 

Комп’ютерна грамотність, яку часто називають «другою грамотністю», на 

етапі її започаткування передбачала насамперед засвоєння знань, умінь та 

навичок, які давали змогу успішно використовувати комп’ютер під час 

розв’язування найрізноманітніших практичних завдань. Зазначимо, що 

І. Тесленко акцентував, що вчителю «…потрібно використовували поняття 

«користувач сучасної комп’ютерної техніки». Воно було введене і набуло 

широкого вжитку серед спеціалістів у галузі програмування й обчислювальної 

техніки для виділення кола знань, якими мав володіти кожний, хто розв’язує за 

допомогою комп’ютера задачі, у ході професійної діяльності» [410, с. 3]. 
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Іван Федорович визначив основні аспекти, на яких слід звернути увагу 

вчителю в процесі розкриття змісту навчального предмета «Інформатика і 

обчислювальна техніка», а саме: поняття про алгоритм, його властивості, 

засоби та методи описування алгоритмів, програма як форма подання 

алгоритму для комп’ютера; основи програмування однією з мов 

програмування; практичні навички спілкування з комп’ютером; принцип дії і 

будова комп’ютера; застосування комп’ютерів у різних галузях практичної 

діяльності людини [410, с. 3–4]. Він радив не допускати попередньо непідго-

тованих дітей до користування ЕОМ, бо для ефективної підготовки вони мали 

вже володіти операційно-алгоритмічним стилем мислення, навчитися 

планувати свою роботу й чітко встановлювати строки її виконання, розвинутий 

самоконтроль, розуміти ідею програмування, знати межі її застосування і вміти 

складати найпростіші програми, щоб легше «пристосуватися» до комп’ютера й 

оволодіти ним; оволодіти культурою програмного мовлення [410, с. 5]. 

І. Тесленку був притаманний особистісно орієнтований підхід до учнів, 

що виявлялося, як свідчить аналіз його спадщини, упродовж всієї педагогічної 

діяльності. Тому й у вивченні інформатики він наголошував, що в роботі з 

машиною головною дієвою особою має бути учень, а комп’ютер – лише 

виконавець точно поставлених задач. Вважаємо, що вчений мав рацію, 

висловлював думку: «Вивчання математики доцільно не розпочинати 

комп’ютером, а закінчувати ним» [410, с. 6], бо спершу потрібно навчити дітей 

першооснов алгоритмізації та мов програмування. 

У статті з наступного збірника статей для вчителів «Оволодівати основам 

комп’ютерної грамоти» (1987) Іван Федорович зазначав, що в 4-8 класах учні 

починають формувати свою комп’ютерну грамотність, набуваючи вмінь та 

навичок програмувати свою навчальну діяльність, але ще не спілкуючись з 

мікропроцесорною технікою. І. Тесленко рекомендував учителям якомога 

більше урізноманітнювати навчальний матеріал: «Відповідну роботу можна 

органічно поєднувати з конкретним навчальним матеріалом з різних предметів, 

особливо математики, фізики та хімії, де використовується символіка, 
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малюнки, динамічні схеми, таблиці та блок-схеми, виконуються такі розумові 

операції, як аналіз, синтез, порівняння, виділення істотного й узагальненого, 

тобто формується операційний стиль мислення, що було і є основою 

комп’ютерної грамотності» [362, c. 7]. Отже, формуванню алгоритмічного 

стилю мислення за І. Тесленком сприяв операційний підхід до аналізу будь-

якого процесу, а також використання відповідної системи засобів їх здійснення, 

тобто вчений рекомендував розв’язання кожної задачі розкладати перед учнями 

у «процес виконання строго визначеної послідовності певного набору операцій 

(алгоритму дій)» [362, с. 7]. Це, на нашу думку, дуже істотне в методичному 

сенсі міркування, що не втратило актуальності й нині. 

Дбаючи про забезпечення формування у школярів операційного стилю 

мислення, учений рекомендував учням: 

1) планувати послідовність операцій (кроків), які потрібно було 

виконувати, щоб досягти поставленої мети, використовуючи фіксований набір 

операцій та інструментів; 

2) виділяти й описувати властивості будь-якого об’єкта; 

3) організувати пошук відомостей (інформації), що потрібні для 

розв’язування того чи іншого завдання; 

4) чітко виконувати правила поводження з певним об’єктом; 

5) свідомо використовувати клавіатуру обчислювальних пристроїв 

[362, с. 8]. 

Щоб зацікавити дітей на уроках інформатики під час вивчення нового 

предмета (розділу чи теми), Іван Федорович радив педагогам проводити 

історичні екскурси, які б розширювали світогляд дітей. Це було слушною 

порадою з огляду на те, що інформатика – математизований і абстрактний для 

розуміння дітей предмет. А ще учений підкреслював, що до моменту появи 

ЕОМ поняття «алгоритм» та «обчислення» були тісно пов’язані, тобто нові 

алгоритми породжували нові прийоми обчислень, та навпаки.  

Ще у 1985 р. І. Тесленко разом з В. Распоповим опублікували статтю 

«Задачі комп’ютеризації» [321], де виклали міркування щодо питань, піднятих 
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на семінарі, який проходив у вересні 1984 р. в м. Світловодську. Основними 

питаннями обговорення на семінарі були: школа і майбутнє, програмування – 

друга грамотність, цілі і засоби комп’ютеризації школи, комп’ютеризація 

школи як засіб профорієнтації, комп’ютер – помічник людини [321, с. 27–28]. 

І. Тесленко і В. Распопов обґрунтували доцільність використання у вивченні 

інформатики таких приладів, як мікрокалькулятори, персональні ЕОМ і 

запровадження дисплейних класів. Важливим завданням вони визнавали 

організацію міжшкільних навчально-виробничих обчислювальних центрів 

(ОЦ), які виконували б триєдине завдання комп’ютеризації школи – 

формування операційного стилю мислення в учнів загальноосвітніх шкіл, 

професійне навчання за новими спеціальностями (оператора ЕОМ, оператор 

станка з числовим програмованим управлінням, майстер з ремонту цифрової 

обчислювальної техніки), здійснення профорієнтації учнів старших класів у 

галузі інженерної та дослідницької праці [321, с. 28]. 

Автори слушно наголошували, що міжшкільні навчально-виробничі ОЦ 

можна було б використовувати як «базу для підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів із питань комп’ютеризації школи, а учнів цих ОЦ варто 

залучати як операторів для виконання госпдоговірної тематики, для лагодження 

шкільних мікрокалькуляторів, для обслуговування станків з числовим 

програмним керуванням та іншого електронного обладнання» [321, с. 27–28]. 

Щоб допомоги вчителю контролювати засвоєння учнями матеріалу з 

інформатики, автори радили переймати досвід використання програмованих 

підручників.  

Підкреслимо, що у той час саме нестача методичних матеріалів й, у 

першу чергу, самих ЕОМ були головними перепонами навчання основ 

інформатики та обчислювальної техніки в школах України, хоча й 

виголошувалося, що з часом «комп’ютери стануть невід’ємними й у складанні 

оптимального розкладу уроків, і у тестуванні, у профільному доборі учнів, й у 

вирішенні інших проблем, які виникають у працівників народної освіти» [321, 

с. 28]. 
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Із 1985 р. у процесі вивченні курсу «Інформатика і обчислювальна 

техніка» в школах України в учителів, викладачів та методистів виникали 

численні питання і пропозиції щодо їх розв’язання, які оприлюднювалися в ході 

колективних обговорень на семінарах, засіданнях методичних об’єднань. 

Багато доцільних думок було висловлено на фахових всесоюзних зібраннях, які 

організовували на допомогу вчителям нового шкільного предмета. Наприклад, 

при Президії АПН СРСР за керівництва віце-президента АН СРСР академіка 

Є. Веліхова та академіка-секретаря АПН СРСР В. Разумовського в 1985 р. 

відбувся всесоюзний науковий семінар «Комп’ютер і освіта» [41], хоча 

публікація про нього побачила світ лише у 1988 р. Її авторами були І. Тесленко 

та М. Бургін. Вони зазначали, що метою заходу був «критичний аналіз 

дидактичних проблем навчання основ інформатики та узагальнення творчого 

досвіду» [41, с. 46]. Автори зазначали, що «створення наукового семінару було 

зумовлене потребою координації та значної активізації науково-педагогічних 

досліджень щодо впровадження інформатики та обчислювальної техніки у 

навчальний процес, а також необхідністю підготовки викладачів «нового» 

предмета» [41, c. 46]. 

На наш погляд, головним досягненням І. Тесленка та М. Бургіна стало 

висвітлення досвіду роботи вчителів шкіл України, підготовки викладачів 

інформатики й підвищення їхньої кваліфікації, огляд забезпечення шкіл 

комп’ютерною технікою, розроблення уроків [41, с. 46].  

Серед питань, які обговорювалися на семінарах в Україні і були 

надзвичайно актуальними, можна виділити: програмне забезпечення шкільних 

ПЕОМ, підготовка майбутніх учителів і підвищення кваліфікації викладачів 

інформатики, використання комп’ютерів у позакласній роботі, досвід 

викладання інформатики, теоретичні проблеми інформатики як науки, та ін. 

[41, c. 46]. 

І. Тесленко і М. Бургін зазначали, що за підсумками першого року 

вивчення курсу інформатики та обчислювальної техніки учителі, методисти та 

вчені дійшли висновку: «…головною проблемою залишалось вдосконалення 
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змісту курсу інформатики і розробка у зв’язку з цим ефективних форм 

навчальної діяльності школярів» [41, с. 46]. Ще однією великою проблемою, на 

думку авторів статті, була недостатня забезпеченість шкіл та інших навчальних 

закладів комп’ютерною технікою. Водночас, зазначаючи, що «часто можна 

було почути, що достатньо забезпечити школи всією необхідною технікою – всі 

проблеми було б вирішено» [41, с. 46], вони підкреслювали: навіть на 

виробництві поряд із технічними виникають організаційні проблеми, а в 

освітній галузі важливими були не лише організаційні й технічні питання, а й 

дидактичні, бо навіть «розумні» комп’ютери спроможні лише на те, що 

закладено в них людиною. Автори статті проаналізували на семінарі ряд 

виступів, із яких зробили корисні узагальнення щодо удосконалення вивчення 

шкільної інформатики. 

У статті «Оволодівати основами комп’ютерної грамотності» (1987) 

І. Тесленко зазначав, що всі нагальні питання викладання інформатики 

педагогічна наука має розв’язувати через процес експериментальної перевірки 

використання комп’ютерів у школах, а також створюючи відповідні 

практикуми, розробляючи навчально-методичні матеріали (і для учнів, і для 

вчителів), визначаючи навчально-виховні функції комп’ютерної техніки. 

Учений наголошував на важливості та корисності використання ЕОМ у 

навчанні школярів, бо «комп’ютер – не лише один із технічних засобів 

навчання, а й сукупність нових пізнавальних прийомів, для оволодіння якими 

потрібні значні інтелектуальні зусилля» [362, с. 10]. 

На нашу думку,уведення в зміст шкільного навчання інформатики було 

справжнім проривом у шкільній освіті радянської доби, але водночас досить 

штучним, слабо підготовленим у матеріально-технічному відношенні явищем. 

Суспільство потребувало нових спеціалістів, здатних працювати і на 

виробництві, і у сільському господарстві, машинобудуванні, використовуючи 

комп’ютерні технології. І тому ідея введення такого курсу була правильною і 

нагальною, але не продуманим було її практичне втілення. На початку 

запровадження інформатики не вистачало комп’ютерів і підручників у школах, 
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так само, як і висококваліфікованих учительських кадрів. Викладанням 

інформатики займались вчителі математики, чим і можна пояснити значну 

математизацію предмета. На уроках інформатики учителі переважно навчали 

учнів будувати блок-схеми, складати алгоритми програм за блок-схемами, 

використовувати специфічні для інформатики задачі. 

Наука інформатика, як і відповідний навчальний предмет, базується на 

застосуванні комп’ютера як практичного пристрою, але на той час у країні була 

запроваджена «паперова» інформатика, бо не вистачало не лише ПК, а й ЕОМ у 

школах (на той час як у розвинутих країнах уже використовували персональні 

комп’ютери).  

Узагальнюючи надбання І. Тесленка у впровадження інформатики у 

навчальний процес школи стверджуємо, що він зробив вагомий, новаторський 

за спрямуванням внесок у методичне обґрунтування поняття операційного 

стилю мислення, який вважав невіддільним від алгоритмічної культури і мав 

забезпечувати глибоке розуміння учнями поняття алгоритму. Іван Федорович 

брав участь у розробленні перших пробних посібників для 9–10 кл. середньої 

школи з інформатики, необхідних методичних рекомендацій для вчителів, 

поширював актуальні ідеї та практичні знахідки кращих творчих учителів і 

учених-методистів на численних семінарах, конференціях з питань 

комп’ютерної освіти для освітян. 

 

Висновки до розділу 3 

Починаючи з 50-х років ХХ ст., коли науково-технічна революція сприяла 

появі значної кількості технічних та електронно-обчислювальних приладів, 

з’явилася потреба у вдосконаленні засобів навчання. Характерною особливістю 

організації шкільної математичної освіти в другій половині ХХ ст. стало 

посилення уваги до підготовки вчителів, здатних працювати спочатку з 

програмованими калькуляторами, а потім – із комп’ютерною технікою. 

Вмотивовувалася необхідність створити навчально-методичне забезпечення 

навчання математики та основ інформатики в загальноосвітніх школах. 
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У середині 60-х рр. ХХ ст. І. Тесленко разом із науковими 

співробітниками очолюваного ним відділу методики математики НДІ 

педагогіки УРСР займався розв’язанням проблеми введення програмованих 

підручників з математики в шкільну практику. Учений був переконаний, що 

важливою умовою успішного програмування тем із курсу математики має бути 

забезпечення теоретичної підготовки автора (авторів) таких навчальних 

посібників не лише з математики, а й з психології, педагогіки та дидактики 

математики, бо підручник має містити й точні, докладні вказівки про порядок 

застосування програмованого матеріалу, і відповідати різним рівням 

можливостей учнів, аби бути використаним дитиною з будь-якими здібностями 

до математики й аби вчитель зміг би і кваліфіковано провести урок, і швидко й 

об’єктивно оцінити здобуті школярем знання. Перш ніж почати створювати 

програмовані підручники, І. Тесленко проаналізував методичні ідеї 

американських учених та їхні «книги-репетитори», обґрунтував їх сильні й 

слабкі сторони. Саме в цей час він став одним із організаторів і куратором 

проведення педагогічних експериментів республіканського масштабу, 

присвячених навчанню за програмованими підручниками в 10-х класах шкіл 

України. Не зважаючи на позитивний висновок І. Тесленка та колег про 

можливості й переваги використання програмованих посібників із математики, 

через брак коштів дослідження їх дидактичних можливостей й впровадження 

було згорнуто. Уточнимо, що програмоване навчання передбачало навчання за 

допомогою спеціально розробленого підручника та «навчаючих машин», однак 

у школах України за браком таких машин навчання експериментувалося лише 

за допомогою програмованих підручників.  

У 80-ті роки ХХ ст. І. Тесленко сприяв оновленню змісту шкільної 

математичної освіти через упровадження в програму загальноосвітніх шкіл 

України нового навчального предмета «Основи інформатики та 

обчислювальної техніки». Наприкінці 1984 р. він очолив першу наукову 

лабораторію «Інформатики і обчислювальної техніки» в НДІ педагогіки УРСР, 

яка фактично стала спрямовуючим і координуючим центром з уведення 
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вивчення цього предмета в старшій школі. Разом із співробітниками 

лабораторії І. Тесленко організовував його вивчення в школах України: 

розроблялися методичні рекомендації для перших учителів цього курсу, 

публікувалися перші пробні підручники для 9–10-х класів, а також затребувані 

часом статті з різних часткових питань методики навчання інформатики, які 

істотно доповнювали матеріал пробних підручників, відбувалася підготовка 

перших кадрів учителів інформатики (в основному з учителів математики та 

фізики). Іван Федорович брав участь у розробленні пробних навчальних 

посібників для 9–10-х кл. середньої школи з інформатики і відповідних 

методичних посібників для педагогів, проводив семінари та конференції для 

вчителів-інформатиків. Отже, маємо підстави стверджувати, що І. Тесленко 

стояв біля витоків введення згаданого предмета в школи України. 

Питання втілення в шкільну практику програмованого навчання 

математики та основ інформатики у творчій спадщині І. Тесленка висвітлено у 

таких публікаціях автора – [198; 201]. 
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ВИСНОВКИ 

Системне й цілісне вивчення творчої спадщини Івана Федоровича 

Тесленка дає підстави для таких висновків: 

1. У процесі вивчення зібраного корпусу джерел реконструйовано 

наукову біографію І. Тесленка, виокремлено й схарактеризовано основні 

періоди його наукової діяльності (за критерієм зміни виду діяльності): перший 

період (кінець 1920-х–1958 рр.) – учителювання і викладацька робота, а також 

становлення І. Тесленка як науковця-дослідника у Львівському державному 

педагогічному інституті. Цей час характеризуємо насамперед як 

нагромадження ним власного педагогічного досвіду, започаткування наукових 

досліджень у галузі геометрії, формування первинних узагальнень 

педагогічного досвіду (власного й творчо працюючих учителів) із поліпшення 

викладання шкільної математики, а також збагачення знань про особливості 

підготовки майбутніх учителів математики. Другий період (1958–1994 рр.) 

вважаємо часом розквіту науково-педагогічної діяльності вченого, коли в 

численних різномасштабних працях у галузі педагогіки й дидактики геометрії, а 

також у безпосередній участі у модернізації шкільної математичної освіти, у 

масштабних педагогічних експериментах, у запровадженні вивчення у 

загальноосвітній школі нового предмета «Основи інформатики та 

обчислювальної техніки» розкрилася багатогранність творчого потенціалу 

вченого.  

2. У досліджуваний період, особливо з середини 60-х років ХХ ст., у 

вітчизняній шкільній освіті почала розвиватися тенденція до використання 

форм і методів, зорієнтованих на розвиток особистості учня, на активізацію 

самостійної й творчої роботи школярів. Низку праць, у тому числі й частину 

матеріалів докторської дисертації, І. Тесленко присвятив саме обґрунтуванню 

розвивально-виховного потенціалу шкільної геометрії, складниками якого 

визначав формування наукового світогляду, розвиток логічного й просторового 

мислення учнів, необхідного їм у практичній виробничій діяльності. На його 

думку, вчитель мав якнайповніше розкривати перед школярами зв’язок 
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математичної науки з суспільно-виробничою практикою, з життям, із 

розвитком техніки та інших наук, аби аргументувати тезу – математика з її 

абстрактним змістом і важкою для розуміння символікою, створеною людьми в 

процесі пізнання навколишньої дійсності (як метод, як засіб пізнання), тісно 

пов’язана з практичною діяльністю людини, а її теоретичні здобутки сприяють 

подальшому розвитку людства. 

Учений доводив, що засобами математики можна ефективно виховувати в 

школярів такі важливі риси особистості, як самостійність мислення, 

наполегливість у подоланні труднощів, формувати потяг до новаторства, 

самоконтролю, розвивати також культуру мовлення, усувати поверховість і 

суб’єктивізм в оцінці фактів і явищ. 

У своїх працях І. Тесленко обстоював важливість забезпечення свідомого 

засвоєння школярами математичних знань, для чого радив учителям постійно 

дбати про підтвердження й унаочнення зв’язку між потребами життєдіяльності 

людини й абстрактними математичними знаннями. У цьому руслі науковець 

розробив численні, затребувані часом і педагогічною дійсністю, методичні 

рекомендації для педагогів щодо застосування методу проблемного навчання у 

вивченні математики, реалізації на уроках геометрії в загальноосвітній школі 

можливостей політехнічного навчання, розвитку математичних здібностей 

дітей та проведення на уроках математики профорієнтаційної роботи. Останній, 

переконував учений, мало сприяти розв’язування задач прикладного змісту, 

проведення екскурсій на виробництво та спеціально розроблені факультативні 

заняття й позакласні заходи. 

3. Окреслюючи внесок І. Тесленка в удосконалення методики викладання 

шкільної геометрії, виокремлюємо його постійне прагнення алгоритмізувати 

навчальну роботу учнів. Спираючись на результати тогочасних психолого-

педагогічних досліджень, а також на свій педагогічний досвід, він показав 

важливість оволодіння учнями чіткою послідовністю (або алгоритмом) 

розв’язання задач, доведення теорем. Науковець вважав, що розуміння 
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послідовності дій формує в школярів навички чіткого й логічного мислення, 

істотно полегшує навчання математики. 

Цінними в методичному відношенні були й розробки І. Тесленком таких 

тогочасних нововведених у зміст шкільної геометрії тем, як «рух» і 

«перетворення». Учений обґрунтував доцільність 5-елементної структури 

шкільного курсу геометрії – геометрія рухів, геометрія подібності, афінна 

геометрія, проективна геометрія, геометрія, що вивчає топологічні властивості 

евклідового простору, які мають бути відображені в змісті шкільної геометрії, і 

до кожного з них розробив систему уроків. Він доводив важливість унаочнення 

геометричних понять і у початковій школі, і в 6–7-х класах начальними 

наочними приладами. Зокрема в 6–7-х класах – розробленими ним і практично 

зреалізованими у співавторстві з учителем Н. Придатко і його учнями трьома 

видами гомотрансформаторів.  

З’ясовано, що не втратили методичного значення узагальнені 

І. Тесленком доцільні способи створення проблемних ситуацій на уроках 

геометрії, а саме: використання пропедевтичного експерименту для підведення 

учнів до обґрунтування неочевидних залежностей, або пропедевтичних завдань 

(розв’язування підготовчих вправ та задач), підведення учнів до самостійних 

індуктивних висновків, створення ситуації вибору, підведення учнів до 

висновків, що суперечать їхнім попереднім уявленням, організація дискусій, 

порівняння нового поняття з вивченим раніше, використання можливостей 

міжпредметних зв’язків. Учений обґрунтував методико-педагогічні умови 

організації проблемного навчання, створення яких сприяє успіху його 

проведення, а саме: аналіз вчителем послідовності міркувань учнів, що 

приводять до розв’язання навчальної проблеми; обміркування того, чим вона 

зумовлена; аналітичне встановлення моменту більш ефективного проведення 

підготовчої роботи (до чи після постановки навчальної проблеми).  

Доведено, що у контексті модернізації в 60–80-х роках ХХ ст. шкільної 

математичної освіти важливим практикоорієнтовним внеском І. Тесленка стали 

його численні методичні праці (роз’яснювальні методичні листи, статті), 
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призначені вчителям, і присвячені аналізу нововведень у шкільне вивчення 

геометрії (про використання понять «вектор», «рух», «перетворення», 

математичної символіки), а також вивченню окремих тем курсу. 

4. Дослідження спадщини вченого щодо запровадження факультативних 

курсів із математики дало підстави стверджувати: ще в 50-х роках ХХ ст., 

вивчаючи педагогічний досвід кращих учителів, він виступав за впровадження 

в навчальний процес додаткової роботи з учнями, які цікавляться математикою. 

А з прийняттям офіційних програм факультативних занять (1967 р.) пропагував 

якнайшвидше створення і видання посібників, які б допомогли вчителям 

проводити такі заняття, і сам брав участь у написанні затребуваних посібників 

(розробив ряд тем для вивчення на факультативних заняттях («Геометричні 

перетворення» (8 кл.), «Геометричні перетворення» (9 кл.), «Логічна побудова 

геометрії» (8 кл.)). 

З’ясовано, що Іван Федорович був одним із перших науковців, які 

окреслили основні дидактичні можливості факультативних занять, до яких він 

відносив: розширення обсягу математичної освіти; створення належних умов 

для роботи вчителя з тими учнями, які цікавляться математикою, що сприяло 

задоволенню індивідуальних нахилів й інтересів учнів, а також давало змогу 

певною мірою розв’язувати завдання профорієнтації; зменшення обов’язкового 

тижневого навантаження школярів.  

На початковому етапі введення факультативів учений зробив важливий у 

методичному сенсі внесок, обґрунтувавши необхідність врахування при 

складанні їх програм низки дидактичних умов (забезпечення наукового змісту 

шкільної математичної освіти, єдності теорії і практики; відповідність 

навчального матеріалу рівню знань і розвитку учнів певного віку; здійснення 

взаємозв’язків між навчальними предметами, у яких відображаються природні 

зв’язки між явищами об’єктивного світу; окреслення обсягу знань, умінь та 

навичок для кожного року навчання в школі). Ці очевидні в наш час положення 

стали засадними саме в досліджуваний історичний період. 
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5. Вивчення змісту теоретичних і методичних пошуків ученого в галузі 

впровадження в шкільну практику програмованого навчання й основ 

інформатики дало підстави стверджувати, що на основі вивчення структури 

американських програмованих підручників І. Тесленко розробив теоретичні 

основи програмування навчального матеріалу з математики і використав їх у 

процесі створення вітчизняних програмованих посібників («Розв’язування 

трикутників: програмований навчальний посібник» (1964), «Степінь з цілим 

показником. Степенева функція з цілим показником: програмований 

навчальний посібник для середньої школи» (1964), «Розв’язування трикутників: 

програмований навчальний посібник складений за розгалуженою системою» 

(1965)). І. Тесленко курував (1966–1968) проведення експериментального 

дослідження, присвяченого аналізу навчання за програмованими підручниками 

в 10-х класах шкіл України. У підсумку експерименту він обґрунтував 

твердження, що розподіл матеріалу на окремі навчальні частини (з виділенням 

основних понять і зверненням уваги на провідні ідеї) значно прискорює 

усвідомлення його учнями й забезпечує краще запам’ятовування ними 

теоретичного матеріалу. Іван Федорович визначив основні переваги навчання за 

програмованим посібником на уроці: надання більш повної і точної інформації 

про виучуване твердження або явище; прискорення (у певних межах) темпу 

вивчення й запам’ятовування навчального матеріалу; можливість виділяти 

більше часу для творчої роботи; забезпечення систематичного контролю роботи 

учнів і об’єктивного обліку їхніх знань. Хоча через відсутність матеріальних 

коштів на подальшу реалізацію задуму експеримент було згорнуто, згадані 

думки науковця мали сенс для розвитку вітчизняного програмованого навчання 

у майбутньому.   

Участь у впровадженні в школу нового навчального курсу «Основи 

інформатика і обчислювальна техніка» (1985/86 н.р.) стала новою важливою 

віхою творчого життя вченого. Як перший завідувач новоствореної 

«Лабораторії з вивчення в школі електронно-обчислювальної і 

мікропроцесорної техніки» НДІ педагогіки УРСР (1985), він із співробітниками 
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організовував вивчення в школах України цього нового предмету. Вони 

розробляли методичні рекомендації для вчителів, складали перші пробні 

навчальні підручники з інформатики («Основи інформатики і обчислювальної 

техніки» (1986) (10 кл.), «Основи програмування на мікрокалькуляторах» 

(1985) та опікувалися підготовкою перших учителів інформатики. У 1985–1988 

рр. І. Тесленко був співавтором багатьох опублікованих методичних 

рекомендацій та пробних посібників із зазначеного навчального предмету. 

Особливо своєчасним і корисним став посібник для вчителів «Основи 

інформатики і обчислювальної техніки» (1986). 

Результати дослідження дають підстави вважати, що мети дослідження 

досягнуто, визначені завдання реалізовано, а одержані наукові висновки в 

сукупності мають важливе значення для поглиблення знання про історію 

розвитку теорії та практики шкільної математичної освіти й методики 

викладання математики в Україні. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів розглядуваної проблеми. 

Предметом подальшого наукового вивчення може бути порівняльний аналіз 

творчої спадщини І. Тесленка й надбань інших українських та зарубіжних 

методистів-математиків, поглиблення аналізу методичної педагогічної 

спадщини вченого, зокрема його поглядів на проблему підготовки майбутніх 

учителів математики. 
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Додаток Д 

Диплом доктора наук І.Ф. Тесленка 

 

[Диплом доктора наук // Особова справа Івана Федоровича Тесленка // Архів 

НАПН України]. [443]. 
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Додаток Е 

Автограф І.Ф. Тесленка. Відзив на дисертацію Шахбазяна І.Б. 

“Міжпредметні зв’язки у вивченні математики і фізики в середній школі” 
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[Приватний архів І.Ф. Тесленка // Архів Педагогічного музею України]. [445]. 



258 
 

Додаток Ж 

Автограф І.Ф. Тесленка (занотовані міркування про спілкування учителя і 

учнів, про феномен мислення, про кібернетику) 
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[Приватний архів І.Ф. Тесленка // Архів Педагогічного музею України]. [445].
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Додаток З 

Занотовані думки І.Ф. Тесленка про основні положення підручника 

“Геометрія 6-10” О.В. Погорєлова 

 

 

[Приватний архів І.Ф. Тесленка // Архів Педагогічного музею України]. [445].
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Додаток И 

Пропозиції І.Ф. Тесленка щодо покращення математичної освіти школярів 

 

[Приватний архів І.Ф. Тесленка // Архів Педагогічного музею України]. [445]. 
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Додаток К 

Чернетка статті І.Ф. Тесленка “Про математичну освіту школярів базової 

(1-9 кл.) школи на Україні” (1993 р.) 
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[Приватний архів І.Ф. Тесленка // Архів Педагогічного музею України]. [445]. 
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Додаток Л 

Список авторів та тем їхніх дисертацій,  

виконаних під керівництвом І.Ф. Тесленка (1975-1994)  

[Зібрано й систематизовано О. Орел] 

1975 р. 

Мацько Н. Д. «Формирование пространственных представлений у 

учащихся в процессе обучения» (1975 р.) [162]. 

1978 р. 

Жомнир М. Н. «Тематический контроль как средство руководства 

процессом усвоения знаний учащихся по математике» (1978 р.) [109]. 

Эрдниев Б. П. «Использование матриц в логической систематизации 

учебного материала (на материале предметов естественно-математического 

цикла)» (1978 р.) [435]. 

Сморжевский Л. О. «Логическая структура школьного курса планиметрии 

– основа развития мышления учащихся» (1978 р.) [281]. 

1979 р. 

Антоненко М. И. «Формирование умений учащихся в исследовании 

стереометрических задач и их решений» (1979 р.) [6]. 

Ыманбеков П. «Комплексное использование средств наглядности в 

процессе формирования математических понятий в начальной школе» (1979 р.) 

[434]. 

1980 р. 

Бурда М. И. «Формирование у учащихся 4-8 классов умений доказывать 

геометрические утверждения» (1980 р.) [44]. 

1981 р. 

Силков В. В. «Критерии определения результативности обучения 

математике младших школьников» (1981 р.) [273]. 

1982 р. 

http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%9D.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B.%20%D0%9E.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
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Титова Т. И. «Разработка и исследование системы учебных задач для 

формирования геометрических понятий в 6-8 классах средней школы» (1982 р.) 

[415]. 

Авраменко Н. И. «Особенности структуры уроков по алгебре и началам 

анализа в 9-10 класса» (1982 р.) [1]. 

1983 р. 

Хмель В. П. «Формирование у старшеклассников обобщенных приемов 

решения математических задач (на материале преподавания математики)» 

(1983 р.) [425]. 

Шадурдыев Г. «Формирование элементов математических структур у 

учащихся восьмилетней школы (на факультативних и кружковых занятиях)» 

(1983 р.) [430]. 

1984 р. 

Гора Т. П. «Формирование у учащихся навыков и умения геометрических 

построений (4-6 кл.)» (1984 р.) [79]. 

Сафир И. Ф. «Повышение эффективности усвоения алгебры учащимися 

на основе структурирования учебного материала (неполная средняя школа)» 

(1984 р.) [271]. 

1985 р. 

Гапюк Я. Ф. «Систематизация математических знаний учащихся 6-8 

классов средствами логики» (1985 р.) [61]. 

Кобрий О. Н. «Формирование у учащихся научно-атеистических 

представлений при изучении естественно-математических предметов (8-10 

классы)» (1985 р.) [131]. 

1986 р. 

Грузман М. З. «Обучение учащихся средней школы программированию 

на основе структурного похода» (1986 р.) [81]. 

Кирилецький И. М. «Анализ и предупреждение типичных ошибок 

учащихся при изучении алгебры и начал анализа» (1986 р.) [124]. 

http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%98.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80,%20%D0%98.%20%D0%A4.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D0%BA,%20%D0%AF.%20%D0%A4.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E.%20%D0%9D.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%97.
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Моцык Н. Д. «Развитие познавательной самостоятельности учащихся на 

уроках математики в среднем профтехучилище (на материале алгебры и начал 

анализа)» (1986 р.) [176]. 

1988 р. 

Глобин О. И. «Методика обучения решению текстовых алгебраических 

задач с применением графов (6-8 классы)» (1988 р.) [72].  

Моторина В. Г. «Развитие графической грамотности учащихся VI-VIII 

классов при обучении математике» (1988 р.) [175]. 

Бурхиев Б. «Совершенствование методической подготовки учителя 

математики в процессе обучения в педвузе» (1988 р.) [46].  

1989 р.  

Петрук В. А. «Игровые формы обучения теории вероятностей и 

математической статистике во ВТУЗе» (1989 р.) [225]. 

Гельдыев С. «Формирование мировоззренческих знаний у учащихся при 

обучении математике в 5-7 классах» (1989 р.) [63]. 

1994 р. 

Бурда М. І. «Методичні основи диференційованого формування 

геометричних умінь учнів основної школи» (1994 р., докторська дисертація). 

[45]. 

http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%86%D1%8B%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%94.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1.
http://194.44.12.98/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%86.
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Додаток М 

Автобіографія І.Ф. Тесленка, написана 22 травня 1958 року 

Писано в Києві 22 квітня 1958 року. 

Народився я в 1908 році, 26 січня в сім’ї селянина на Дніпропетровщині, 

Верхньодніпровського району села Домоткань. Батько Федір Васильович 

Тесленко і мати Параска Василівна Яковенко народилися і жили в цьому ж селі. 

Мати померла в 1933 році, а батько живий і працює в колгоспі з 1930 року. 

Батьки до вступу в колгосп мали господарство: 1 корову, частину с/г 

реманенту і 4,85 га землі. Сім’я батька складалася з 4 чоловік – крім мене, 

сестра Поліна Федорівна. Сестра жива і працює вихователем Сасівського на 

Львівщині дитячого будинку. 

Я був на утриманні батька до 1926 року і учився в Педтехнікумі 

м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, який і закінчив у 1927 році. 

Першою моєю роботою була робота керівника форпосту юних піонерів 

при першій заводській школі м. Дніпродзержинська. З 1927 року (19 років) я 

працюю класоводом і вчителем математики в селі Бородавка 

Верхньодніпровського району. Тут же працюю секретарем комсомольської 

організації і головою сільського клубу. 

У 1928 році, за путівкою райкому комсомолу я виїхав працювати 

учителем математики в Донбас, Брянську копальню, Київського району, де 

працював до 1930 року. В цей же час був головою районного методичного 

об’єднання. 

У 1929 році, за рекомендацією Київського РК ЛКСМУ, був призначений 

організатором і директором Брянського робітфаку Луганського інституту 

городництва. 

З 1928 по 1930 рік був головою штабу з ліквідації неписемності серед 

шахтарів (20-22 роки). 

У 1930 році був призваний в ряди РСЧА. Демобілізувався в 1932 р. 

Після армії приїхав до Харкова і почав працювати викладачем фізики в 

музично-театральному технікумі. 
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З 1933 року працював викладачем математики в Харківському 

транспортному інституті: на робітфаці, денному і вечірньому відділеннях. 

У 1933 році вступив на фізико-математичний факультет Харківського 

університету (вечірнє відділення) і закінчив його в 1939 році з дипломом з 

відзнакою. Після закінчення університету мене залишили працювати на кафедрі 

математики Харківського педагогічного інституту. 

В 1939 році брав участь у звільненні західних областей України, як 

начальник штабу окремої частини ВНР. 

У Харківському педінституті викладав спецкурс елементарної 

математики, аналітичну геометрію і методику математики. У 1940 році мене 

призначили помічником декана (в оригіналі – пом деканом). 

У 1941 році евакуювався в м. Актюбінськ Казахстанської РСР, де 

працював начальником цеху на Будаївському комбінаті НКВС. За рішенням 

обкому КП Казахстанської РСР мене було переведено на роботу завучем і 

викладачем технологій будівельних матеріалів в Актюбінський будівельний 

технікум, де я працював до 1945 року. 

У 1945 році за викликом МО УРСР я повернувся до України і був 

направлений на роботу у Львівський педінститут на посаду старшого викладача 

кафедри математики. 

У 1946 році я одружився з С.М. Тесленко (Кутаєвою), лікарем-окулістом, 

яка закінчила Львівський медичний технікум. Батьки дружини жили і живуть в 

Актюбінську. Ніхто з моїх і з жінчиних родичів за кордоном (в полоні, під 

слідством і слідством) не перебували. 

У 1950 мене було прийнято кандидатом у члени КПРС, а у 1951 в члени 

КПРС. 

У 1950 році самостійно склав кандидатські екзамени і захистив 

кандидатську дисертацію. 

У 1952 році мені присвоєне звання доцента і відкрито кафедру методики 

математики, якою я керую й досі. 
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У 1954 році мені доручили керівництво аспірантами. За цей час три мої 

аспіранти закінчили аспірантуру і підготували дисертації до захисту. 

За всі роки роботи я мав велике число заохочень і жодного стягнення. 

Зараз я працюю над створенням посібника з геометрії для студентів 

педінститутів. 

22 травня 1958 року. 

[Автобіографія І.Ф. Тесленка. Особова справа І.Ф. Тесленка // Архів ІП 

НАПН України]. [442]. 



280 
 

Додаток Н 

Загальна таблиця понять, які поступово вводяться в шкільне навчання 

геометрії в 4-10 кл. 

При складанні навчальних програм, крім багатьох інших питань, важливо 

враховувати їх логіко-геометричне інформаційне навантаження на кожен клас. 

Полегшує вирішити таке завдання проведений І. Тесленком аналіз програм, 

поданий у зведеній таблиці. 

Найменування об’єктів і 

відношень 

Класи 

4 5 6 7 8 9 10 

Геометричне тіло +      + 

Куб, паралелепіпед (вершина, грань, 

ребро, поверхня) 
+     +  

Поверхня, розгортка (куб, 

паралелепіпед, циліндр) 
+     + + 

Пряма +     +  

Промінь +       

Відрізок +       

Ламана +       

Довжина ламаної +       

Замкнена ламана +       

Кут (вершина, сторона) +       

Бісектриса кута +       

Кут прямий, тупий, розгорнутий +     +  

Порівняння кутів +     +  
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Косинець, лінійка +       

Перпендикуляр +     +  

Віддаль від точки до прямої +       

Напрями прямої +     +  

Осьова симетрія + + + +  +  

Паралельні прямі + + + + + +  

Коло, радіус, діаметр +      + 

Хорда, центр + +      

Градус, вимірювання кутів +    +   

Транспортир      +  

Суміжні кути, вертикальні кути +     +  

Циркуль, лінійка +       

Основні геометричні побудови  +      

Центральна симетрія  + + +  +  

Обертання на заданий кут  + + +  +  

Ребра паралелепіпеда куба  +  +   + 

Пучок паралельних  +      

Кут між двома прямими  +    +  

Паралелограм, центр симетрії, 

діагоналі 
 +    +  

Перпендикуляр і похила  +      
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Трикутник і його елементи  +   +   

Сума внутрішніх і зовнішніх кутів 

трикутника 
 +  + +   

Побудова трикутника  +      

Ознаки конгруентності трикутників  + + + + + + 

Прямокутний трикутник (катет, 

гіпотенуза) 
 +   +   

Площа:        

а) паралелограма  +    +  

б) трикутника  +      

в) трапеції  +      

Розрізання і складання фігур  +      

Теорема Піфагора  +  + + +  

Ромб, прямокутник  +    +  

Кути між паралельними і січною  +    +  

Смуга  +      

Перетин двох смуг  +      

Конгруентність, суміщення фігур  +  +    

Рух в геометрії  + + + + + + 

Теорема: умова, висновок  + + + + + + 

Геометричне місце точок  + +     

Доведення теореми  +  +  +  
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Аксіома  +  +   + 

Обернена і протилежна теореми  +  +   + 

Необхідні і достатні умови  +  +   + 

Паралельність прямої і площини   +    + 

Паралельність двох площин   +   +  

Симетрія відносно площини   +   +  

Ортогональна проекція   +   +  

Куб, призма, паралелепіпед   +   + + 

Вимірювання відрізків, кутів, дуг    +    

Вектор    + + + + 

Дії над векторами (додавання, 

віднімання) 
   + + + + 

Множення вектора на число    + + + + 

Дистрибутивність    + + + + 

Пропорціональність    +    

Подібність    + + + + 

Коефіцієнт подібності    + + + + 

Гомотетія    +   + 

Простір Евкліда    +   + 

Простір Лобачевського    +   + 

Об’єм призми, піраміди    +   + 
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Гомотетія многогранників    +   + 

Геометричний рух    +  + + 

Орієнтація фігур    +  +  

Система координат    + + + + 

Рівняння кола, еліпса    +    

Тригонометричні величини     + + + 

Координатна віддаль між двома 

точками 
    + +  

Теорема косинусів     + + + 

Довжина кола     +  + 

Площа круга     +  + 

Вписані фігури     +  + 

Описані фігури     +  + 

Об’єм і бічна поверхня циліндра і 

конуса 
    +  + 

В’язка паралельних прямих      +  

Напрям в просторі      +  

Розклад вектора по трьох напрямах      +  

Паралельне проектування      +  

Зображення просторових фігур на 

площині 
     +  

Площа проекції      + + 
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Віддаль між двома точками в 

просторі 
     + + 

Рівняння сфери      +  

Сферична віддаль між двома 

точками 
     +  

Сферичні трикутники      +  

Модель Пуанкаре      +  

Двогранні кути       + 

Многогранні кути       + 

Правильні многогранники       + 

Теорема Ейлера        + 

Круглі тіла       + 

Перерізи круглих тіл       + 

Означений інтеграл як площа і як 

об’єм  
      + 

Поверхня як похідна від об’єму       + 

Аксіоматичний метод в геометрії   +     

 

[Тесленко І.Ф. Педагогічні основи викладання геометрії в середній школі: дис. 

… д-ра пед. наук: 13.00.02 / Іван Федорович Тесленко. – Київ, 1969. – Т.2. – С. 

322-328. (рукопис)]. [366]. 
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Додаток П 

Довідка, підготовлена канд. пед. наук О. Глобіним до 100-річчя з дня 

народження І.Ф. Тесленка 

Тесленко Іван Федорович (1908-1994) – український педагог-математик, 

провідний вчений в галузі методики математики, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений діяч науки України. 

Нагороджений медалями А.С. Макаренка та Н.К. Крупської. 

Результати наукових досліджень Івана Федоровича відображені більше як у 300 

наукових роботах, опублікованих в українських і зарубіжних педагогічних виданнях. 

Ним створені підручники і навчальні посібники для учнів середньої школи, 

студентів педвузів, учителів математики. Найбільш вагомі серед них:  

1. Метод інверсії. – останнє 3-тє видання (1976); 

2. Методика преподавания планиметрии (1986); 

3. Метричні простори в шкільному курсі математики (1978); 

4. О преподавании геометрии в средней школе (по учебному пособию 

А.В. Погорелова) (1985); 

5. Основы информатики и вычислительной техники: Пособие для учителей 

(1985); 

6. Геометрія: Посібник для учнів 5 кл. (1975); 

7. Елементарна математика. Геометрія: Посібник для студентів фізико-

математичних факультетів педагогічних інститутів (1968); 

8. Геометрія: Підручник для 7 кл. (1965); 

9. Геометрія: Підручник для 9-10 кл. (1968); 

10. Практикум з розв’язування задач. Геометрія (1985); 

11. Методика викладання математики в 4 і 5 кл. (1974); 

12. Формування діалектико матеріалістичного світогляду учнів при вивченні 

математики: Посібник для вчителів (1982). 

Іван Федорович перший в Україні доктор педагогічних наук за спеціальністю 

«Методика навчання математики». Під його керівництвом захищено близько 50 

дисертацій з методики математики. 

[Надано особисто ст. наук. співроб. лабораторії математичної і фізичної освіти 

ІП НАПН України канд. пед. наук О. Глобіним]. 
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Додаток Р 

Аналіз програмованого підручника «Розв’язування трикутників» (1965)  

За О. Дубинчук основні теоретичні відомості вчитель має подати звичайним 

способом: вступна бесіда, окреслення перед учнями мети, формулювання і доведення 

теореми. Теоретичні відомості викладено лаконічно й точно виділеними порціями, 

найважливіші висновки виділені в рамки. Варто зазначити, що висновки 

пронумеровані (їх у книзі 76) для посилання на повторення. У посібнику 

відокремлено матеріал для самостійного опрацювання, який вчитель не пояснює. 

Школяр може скористатися системою підказок. Наприклад: у доведенні теореми 

синусів виконується властивість проекції суми векторів на вісь і учням пропонується 

заповнити пропуски у формулюванні: 

«Алгебраїчна величина проекції суми векторів 

на будь-яку вісь дорівнює…                                (сумі) 

величини проекцій                                                (алгебраїчних) 

на цю саму вісь                                                      (доданків)». 

Якщо учень працює за посібником самостійно, то, залежно від своєї підготовки, 

він може або розв’язувати всі завдання підряд, або використовуючи зразок, 

обмежитися одним розв’язком. Потім, відповівши вірно на контрольні запитання, 

школяр переходить до вивчення наступного матеріалу. У посібнику запрограмовано 

60 різних завдань, серед яких є: 1) запитання, за допомогою яких визначається 

ступінь розуміння учнями нового матеріалу; 2) завдання та запитання щодо 

попередньо вивченого матеріалу; 3) усні та письмові вправи на застосування 

вивчених правил та формул; 4) тренувальні вправи на той матеріал, на який учні 

найчастіше припускаються помилок. Контроль вивчення тем проводяться за 

допомогою контрольних запитань та письмових робіт, поданих у посібнику (до них 

подано відповіді, але на тій же сторінці, що і запитання). 

[Дубинчук О.С. Розв’язування трикутників : програмований навчальний 

посібник, складений за розгалуженою системою / О.С. Дубинчук. ; за ред. І.Ф. 

Тесленка. – Київ : Радянська школа, 1965. – С. 98-99.]. [101] 
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Додаток С 

Приборы для демонстрации преобразования гомотетии 

Среди наглядных пособий по математике мало таких, которые бы 

демонстрировали преобразование гомотетии. Мы решили устранить этот 

пробел и сконструировали демонстрационные приборы, назвав их 

гомотрансформаторами. 

За основу конструкции приборов нами было взято движение – 

параллельный перенос. Практическая реализация этого замысла осуществлена 

совместно с учителем Н.А. Придатко, руководителем ученического кружка по 

изготовлению наглядных пособий в Киевской средней школе №129. 

Краткое описание прибора: 

Прибор для демонстрации гомотетии 

треугольника с внешним центром подобия (рис. 

1) представляет собой картонную или фанерную 

панель размером 380×280 мм, которую вставляют 

в деревянную рамку, изготовленную из планок 

размером 12×10 мм. На панели монтируется 

кинетическая система, обеспечивающая 

увеличение (растяжение) треугольника таким 

образом, что он все время остается гомотетичным 

самому себе. Параллельный перенос деталей 

прибора обеспечивается системой пазов, которые 

направляют их движение (рис.2). Пазы 

изготовляются из полосок картона длинной 200 

мм так, чтобы детали могли в них свободно 

передвигаться, не выпадая. Для этого вырезают несколько полосок шириной 10 

мм и 1-2 полоски шириной 15 мм. Их смазывают клеем и держат под прессом 

до высыхания. Затем из плотного картона вырезают прямоугольник (1) 

размером 195×180 мм, на котором из бумажных полосок шириной 2-3 мм 

выклеивают произвольный угол α. Из такого же картона вырезают другой 

прямоугольник (2) размером 210×95 мм, который двигается в пазах    и   . 

На одной стороне прямоугольника (2) наклеивают бумажную полоску      

шириной 2-3 мм и длинной 180 мм. Угол α и отрезок   образуют треугольник  

   . Передвижение прямоугольника (2) достигается растяжением 

треугольника    . Из картона вырезают полоску (3), к которой при помощи 

прокладки прикрепляют прямоугольник (2) так, чтобы полоска (3) вместе с 
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прямоугольником (2), могли свободно передвигаться в пазах    и   . Для 

осуществления движения деталей в т.   шарнирно укрепляется рычаг  , к 

которому при помощи картонных планок (4) прикрепляют прямоугольник (1) и 

полоску (3). Поворачивая рычаг вокруг точки  , можно изменять размер 

треугольника     так, что каждый раз он остается гомотетичным самому себе. 

Сверху панель накрывают стеклом, на котором наклеивают плотную бумагу 

или тонкий картон с треугольным вырезом. 

[Тесленко И.Ф. Прибор для демонстрации преобразования гомотетии / 

И.Ф. Тесленко //Учебно-наглядные пособия по математике : сборник статей / 

А.М. Пышкало. – Москва : Просвещение. – 1965. – С. 46-49]. [377]. 
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Додаток Т 

Інтерв’ю Опанасенка Володимира Григоровича - колеги Івана Федоровича 

Тесленка 

1. Яким, на Вашу думку, І. Тесленко був наставником для Вас під час 

написання Вами дисертації? 

І. Тесленко надавав цінні поради під час написання мною кандидатської 

дисертації з методики викладання математики на тему: «Методика 

розв’язування геометричних і фізичних задач з використанням елементів 

тригонометрії в шкільному курсі математики». У 1992 р. був її офіційним 

опонентом. 

2. Яку допомогу надавав І. Тесленко в ході написання з Вами спільних 

статей? 

Ученим надавалися кваліфіковані, важливі рекомендації при підготовці й 

написанні моїх наукових статей, рекомендацій з методики викладання 

математики протягом роботи на кафедрі математики. 

3. Охарактеризуйте Вашу співпрацю (певні особисті Ваші враження) 

з відомим ученим-методистом. 

З перших років роботи (1978 р.) на кафедрі математики Ніжинського 

державного педагогічного інституту зі спеціальності методики викладання 

математики я підтримував постійний, систематичний зв'язок з визначним 

науковцем І. Тесленком, що дозволяло мені вдосконалювати свою науково-

методичну підготовку, шліфувати викладацьку майстерність. 

Для мене були надзвичайно корисними науково-методичні семінари, 

організовані й проведені під керівництвом І. Тесленка з актуальних питань 

шкільного курсу математики (на базі НДІ педагогіки). 

4. Процитуйте якийсь властивий І. Тесленку вислів, який Вам 

запам’ятався? 

Багато чого в навчанні школярів математики залежить від науково-

методичної підготовки як вчителів, так і студентів педагогічних ВНЗ. 

5. Чим запам’ятався Вам І. Тесленко? 
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Доброзичливістю, людяністю, наполегливістю, хорошим ставленням до 

колег і співробітників, науковців вирізнявся І. Тесленко. Для мене Він був 

постійним наставником у роботі. 

 

 Опанасенко В.Г. 

 кандидат педагогічних наук,  

 доцент кафедри вищої математики  

 Ніжинського державного університету 

 ім. Миколи Гоголя 
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Додаток У 

Інтерв’ю Бурди Михайла Івановича – учня та колеги Івана Федоровича 

Тесленка 

1. Яким, на Вашу думку, І. Ф.Тесленко був наставником для Вас при 

написанні Вами дисертації?  

Іван Федорович Тесленко був науковим керівником понад 60 

дисертаційних робіт, зокрема і моєї. Відомо, що результативність 

дисертаційного дослідження залежить від особистісних і фахових якостей 

керівника. Іван Федорович був доброзичливим і висококваліфікованим. Як 

науковий керівник, він завжди створював такі умови, які б сприяли найбільш 

повному розкриттю творчого потенціалу здобувача. Завжди підтримував 

наукову ініціативу дослідника і, при необхідності, коректно спрямовував її на 

досягнення поставлених завдань. Спонукав, щоб до формулювання теми 

дисертації аспірант (докторант) дійшов самостійно, щоб вона відповідала його 

інтересам і потребам. З цією метою значну увагу вчений обов’язково приділяв 

ґрунтовним науковим обговоренням насамперед проблеми дослідження, її 

актуальності для теорії і практики навчання та загальних шляхів вирішення. 

При цьому намагався максимально залучити науковий потенціал дослідника: 

нерідко ставив спеціальні завдання, запитання, які стосувалися даної проблеми, 

і пропонував підготувати на них варіанти відповідей, які заслуховував під час 

консультацій, уносив необхідні корективи, уточнення. Лише після такої роботи 

над досліджуваною проблемою обговорювалися тема, мета і завдання (які 

здобувач, як правило, формулював самостійно), зміст і структура майбутньої 

дисертації. 

2. Яким І.Ф. Тесленко був колегою (співробітником) Інституту педагогіки 

України? Які наукові напрями розробляв учений? 

Інтелігентний, комунікабельний, ставився з повагою до своїх колег і, разом 

з тим, принциповий, вимогливий до всього, що стосувалося наукової роботи. 

Співробітників Інституту завжди приваблювала щирість і доброзичливість 
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Івана Федоровича у спілкуванні, його широта поглядів і ерудиція, вміння 

глибоко проникнути в сутність наукової проблеми. 

Наукові інтереси вченого були надзвичайно широкі – від філософії освіти 

до методики навчання математики, зокрема геометрії. Він результативно 

дослідив проблеми формування наукового світогляду учнів; розвитку шкільної 

освіти, зокрема математичної; реалізації індивідуального підходу, 

психологічних закономірностей процесу навчання; структури і особливостей 

навчальної діяльності учнів; активізації розумової їх діяльності. Вагомий 

внесок учений зробив у теорію і методику навчання математики (зміст і 

структура предметів, формування математичних умінь, вимоги до строгості 

навчального матеріалу, співвідношення між емпіричним і теоретичним у 

навчальній діяльності тощо). 

Вважаю, що підходи, принципи відбору змісту навчання, закладені в 

працях І.Ф. Тесленка, багато в чому співзвучні з нинішнім, новим соціальним 

замовленням на цілі і завдання шкільної математичної освіти: пріоритет 

соціально-мотиваційних факторів і загальнолюдських цінностей; методологічна 

переорієнтація освіти на особистість, на забезпечення активної пізнавальної 

позиції суб’єкта навчання; організація навчання на основі максимального 

врахування досвіду взаємодії учня з навколишнім світом; спрямованість освіти 

на найповнішу реалізацію здібностей, інтелектуального, духовного і творчого 

потенціалу молодої людини тощо. Саме про центрованість навчального 

процесу на особистості дитини і наголошував завжди вчений у своїх 

багаточисельних публікаціях. Вони містять ідеї, які надзвичайно корисні для 

удосконалення сучасної математичної освіти. Їх впровадження передбачає, 

звичайно, врахування нинішньої освітньої ситуації, особливо досягнення таких 

наук, як інформатика, психологія, логіка, філософія, теорія управління і ін. 

3. Яку допомогу надавав І.Ф. Тесленко (або яким був співавтором) у ході 

написання з Вами спільних статей (посібників чи методичних рекомендацій)?  

Іван Федорович вважав неетичним ставити своє прізвище до праці, яка 

підготовлена молодшим колегою. Але завжди цікавився роботою, яку 
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співробітник планував підготувати: обговорював задуми, пропонував нові ідеї, 

підходи та варіанти їх реалізації. Завжди був радий, коли підготовлена 

співробітником праця була надрукована. 

4. Охарактеризуйте Вашу співпрацю (певні особисті Ваші враження) з 

відомим ученим-методистом. 

Іван Федорович мав величезний життєвий і професійний досвід. Був 

керівником форпосту юних піонерів, учителем математики і фізики, головою 

штабу з ліквідації неписьменності серед шахтарів, директором робітфаку, 

завучем і викладачем будівельного технікуму, завідувачем кафедри математики 

педагогічного інституту, завідувачем відділів навчання математики і фізики, 

навчання інформатики УНДІП. Іван Федорович завжди передавав колегам, 

численним учням його наукових шкіл, учителям свій багатий професійний і 

життєвий досвід. Мене завжди вражала широта і глибина поглядів Івана 

Федоровича, аргументованість його висловлювань і логічність мислення. Він 

завжди мав свою обґрунтовану позицію щодо будь-яких освітянських проблем. 

Тому спілкування з ним було цікавим, корисним і завжди збагачувало. 

5. Процитуйте якийсь властивий І.Ф. Тесленку вислів, який Вам 

запам’ятався.  

«Спочатку дитину потрібно навчити, а потім оцінювати отримані знання і 

вміння». 

6. Чим запам’ятався Вам І.Ф. Тесленко?  

Мудрим, щирим і доброзичливим старшим колегою, з яким можна було 

порадитись, обговорити і дістати підтримку з будь-яких наукових і життєвих 

проблем. Це була непересічна особистість, визначний Учений і Учитель. 

 

Бурда М.І.  

завідувач відділу математичної  

та інформатичної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України,  

доктор педагогічних наук, професор,  

дійсний член НАПН України
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Додаток Ф 

Спогади Глобіна Олександра Ігоровича – учня та колеги Івана 

Федоровича Тесленка (фрагмент виступу О. Глобіна на розширеному 

засіданні вченої ради Інституту педагогіки з нагоди 100-го ювілею 

І.Ф. Тесленка) 

Виповнилось 100 років з дня народження Івана Федоровича Тесленка – 

українського педагога-математика, провідного вченого в галузі методики 

математики, доктора педагогічних  наук, професора, заслуженого діяча науки 

України, людини, яка внесла значний вклад у становлення і розвиток шкільної 

математики та методики її викладання. З нагоди цієї події 28 лютого у залі 

засідань президії АПН України відбулося розширене засідання вченої ради 

Інституту педагогіки. Ось декілька рядків з виступів учасників засідання. 

«Іван Федорович Тесленко – ім’я відоме не одному поколінню вчителів 

математики». «Вчений, який завжди дивився вперед, ідеї якого актуальні й 

сьогодні, багато з них втілюються у нових шкільних підручниках з 

математики». «Високоосвічений фахівець, не «сухий» математик, а ерудована 

людина, яка допомагала через математику ширше пізнати оточуючий світ». 

«Іван Федорович щедро передавав колегам, численним учням, учителям свій 

багатий професійний і життєвий досвід. Спілкування з ним завжди 

збагачувало». «Складні питання шкільного курсу математики він розглядав з 

позицій широко ерудованого науковця, який добре володіє історією та 

філософією математики і методики її викладання». «Широта поглядів, глибина 

проникнення в сутність проблеми, чіткість, послідовність, обґрунтованість 

викладу, щирість і доброзичливість у спілкуванні завжди приваблювали до 

Івана Федоровича людей різного віку». 

До Українського науково-дослідного інституту педагогіки Іван 

Федорович Тесленко прийшов працювати у 1958 році, маючи 32-річний стаж 

педагогічної роботи, яку він розпочав 18-літнім юнаком на посаді керівника 

форпосту юних піонерів при першій заводській школі міста 

Дніпродзержинська. 
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Після закінчення у 1927 році педагогічного технікуму він працював 

класоводом і вчителем математики в селі Бородаївка Верхньодніпровського 

району. У 1928 році, за путівкою райкому комсомолу, виїхав у Донбас. Де 

працював учителем математики і фізики в дев’ятирічній школі Брянської 

копальні. В цей же час був головою районного методичного об’єднання 

вчителів математики, головою штабу з ліквідації неписемності серед шахтарів, 

організатором і директором Брянського робітфаку Луганського інституту 

городництва. З 1933 року Іван Федорович працював викладачем математики в 

Харківському транспортному інституті. 

У 1939 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет 

Харківського університету і був направлений на роботу до Харківського 

педагогічного інституту викладачем математики, де працював до початку 

Великої Вітчизняної війни. У воєнні роки І.Ф. Тесленко працював завучем і 

викладачем в Актюбінському будівельному технікумі, а з 1945 року продовжив 

педагогічну роботу у Львівському педагогічному інституті на посадах старшого 

викладача, а потім завідувача кафедри математики. 

Активну педагогічну діяльність Іван Федорович поєднував з науковими 

дослідженнями. Сфера його інтересів охоплювала проблеми змісту 

математичної освіти в середніх та вищих навчальних закладах, методики 

шкільної геометрії, формування наукового світогляду школярів, професійної 

підготовки вчителів математики в педагогічних інститутах. Ним створені 

підручники і навчальні посібники для учнів середньої школи, студентів 

педвузів, вчителів математики. Науковий доробок Івана Федоровича становлять 

більш як 300 праць, опублікованих в українських і зарубіжних педагогічних 

виданнях. Серед них «Геометрія: Посібник для учнів 5 кл.» (1975), «Геометрія: 

Підручник для 7 кл.» (1965), «Геометрія: Підручник для 9-10 кл.» (1968), 

«Методика викладання математики в 4 і 5 класах» (1974), Методика 

преподавания планиметрии (1986), Елементарна математика. Геометрія: 

Посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних 

інститутів (1968), Практикум з розв’язування задач: Геометрія (1985), Основы 
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информатики и вычислительной техники: Пособие для учителей (1985), 

Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні 

математики: Посібник для вчителів (1982). 

Іван Федорович перший в Україні доктор педагогічних наук за 

спеціальністю «Методика викладання математики». Під його керівництвом 

захищено близько 50 кандидатських і докторських дисертацій з методики 

математики. 

Багато років Іван Федорович керував республіканською координаційною 

радою з проблем методики математики і креслення, був членом редакційної 

ради журналу «Математика в школе» (Москва), головним редактором 

республіканського науково-методичного збірника «Методика викладання 

математики і фізики», виступав з лекціями і доповідями на конференціях, 

семінарах, педагогічних читаннях (у тому числі, міжнародних) з актуальних 

питань шкільної математики. За плідну науково-педагогічну працю 

І.Ф. Тесленка було нагороджено медалями А.С. Макаренка та Н.К. Крупської. 

Вшановуючи пам'ять про Івана Федоровича Тесленка, учасники 

розширеного засідання одноголосно прийняли рішення порушити перед 

Київською міською держадміністрацією клопотання про встановлення на 

будинку, в якому він проживав, пам’ятної меморіальної дошки. 

 

 

О.І. Глобін, 

кандидат педагогічних наук 

ст. науковий співробітник лабораторії 

математичної і фізичної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України
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Додаток Х 

Спогади Барило Ніни Андріївни – колеги Івана Федоровича Тесленка 

 

І.Ф. Тесленко був визначним ученим інституту педагогіки АПН України 

протягом всього тривалого часу роботи в ньому. Наше знайомство з 

талановитим педагогом відбулося під час мого навчання в аспірантурі (1980-

1983 рр.). 

Учений підтримував тісні зв’язки з педагогічними навчальними 

закладами як середньої, так і вищої школи. Розробляв для них програми, 

підручники, посібники, навчально-методичні матеріали. Наукові семінари, 

керовані І.Ф. Тесленком, удосконалювали теоретичну і методичну підготовку 

викладачів середніх навчальних закладів та ВУЗів. Під його керівництвом 

проводився обмін досвідом роботи передових учителів, учених-математиків та 

методистів провідних вищих навчальних закладів України. 

Учений надавав кваліфіковану допомогу при виборі тем дисертаційних 

досліджень, написанні статей, посібників, методичних рекомендацій з методики 

викладання математики. 

Мені сподобалось шляхетне ставлення Івана Федоровича до колег, 

співробітників, аспірантів, науковців, учителів, особливо до вчителів! 

Відмінними людськими якостями запам’ятався нам І.Ф. Тесленко. 

  

 Барило Н.А. 

 кандидат педагогічних наук, доцент 

 кафедри вищої математики  

 Ніжинського державного університету 

 ім. Миколи Гоголя 
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Додаток Ц 

Спогади Петра Андрійовича Ротаєнка – учня та колеги Івана Федоровича 

Тесленка (з історії започаткування лабораторії навчання інформатики) 

 

Введення у 1985 р. до навчального плану середньої школи предмета 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки» стало цілком закономірним 

явищем. Лабораторія навчання інформатики (спочатку вона називалася 

лабораторією з вивчення в школі електронно-обчислювальної та 

мікропроцесорної техніки на чолі з І.Ф. Тесленком) була створена за півроку до 

уведення цього предмета в школу. На її матеріальну базу (приміщення, меблі, 

обладнання тощо) держава, керівництво інституту коштів не шкодували. У 

цьому відношенні співробітники інших лабораторій нам навіть заздрили. Але з 

кадрами було значно складніше. 

Зрозуміло, що для комплектування лабораторії кадрами необхідно було 

терміново знайти фахівців, які б, з одного боку, добре володіли предметною 

частиною (а це зводилось, наголошував І. Тесленко, до трьох складових: 

програмування, обчислювальної математики, обчислювальної техніки), а з 

іншого боку – мали відповідну педагогічну кваліфікацію. Таких людей на той 

час можна було «перелічити на пальцях». І не дивно, що, хоч формально 

лабораторія була укомплектована непогано (на початок 1986 р. з 14 

співробітників науковий ступінь мали 6 чоловік), далеко не всі з них по-

справжньому могли проводити дослідження в галузевому напряму. 

Пам’ятаю, скільки різних доручень і перевірок посипалось на нашу 

лабораторію в перші роки роботи! Нам, а особливо І. Тесленку, доводилось, 

крім виконання своїх власних планів наукових досліджень, інтенсивно 

співпрацювати з державними та громадськими організаціями різних рівнів , 

звітувати перед партійними органами, вести моніторинг інформатизації освіти 

шляхом перевірок викладання курсу інформатики та оснащення комп’ютерною 

технікою закладів освіти як столиці, так і України в цілому, брати участь у 
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перепідготовці вчителів, у різних пілотних проектах, семінарах, конкурсах 

тощо. 

Кілька слів про наші слабкі сторони. Невдалим виявилося наше 

співробітництво з відповідним підрозділом Інституту кібернетики, адже 

лабораторія спочатку вважалась міжгалузевою. Гору, очевидно, взяли відомчі 

інтереси. 

У кінці 80-х – на початку 90-х років були великі труднощі з публікаціями. 

Так, ми підготували непоганий перший пробний посібник для 9 класу средньої 

школи «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (1985), який 

підготували А.Ф. Верлань та В.Н. Касаткін. А роком пізніше ці ж автори 

випустили пробний посібник для учнів 10 класу «Основи інформатики та 

обчислювальної техніки». До зазначених посібників співробітниками 

лабораторії І.Ф. Тесленком, А.Ф. Верланем, В.Н. Касаткіним були розроблені 

методичні рекомендації для вчителів «Основи інформатики та обчислювальної 

техніки: методичний посібник для вчителів 9 кл.» (1985) та «Основи 

інформатики та обчислювальної техніки: методичний посібник для вчителів 10 

кл.» (1986). 
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