
Секция - образование и воспитание 

Орел О.В. 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРИНЦИПУ СВІДОМОГО ЗАСВОЄННЯ 

ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В СПАДЩИНІ 

І.Ф. ТЕСЛЕНКА 

Кандидат педагогічних наук, старший лаборант кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Вступ 

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» [2, с. 17]. За міркуваннями Ю. Бабанського, «предметом 

дидактики є загальна теорія навчання всіх предметів, а от особливостями 

викладання окремих предметів займаються методики конкретних предметів» 

[1, c. 327]. А часткову методику визначали як «науку про завдання, зміст та 

організаційні форми навчання певного навчального предмета» [2, 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 [3, 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 [4]. 

 

1. Загальнопедагогічні принципи викладання математики  

Серед українських вчених, які внесли свій внесок в розвиток методики 

викладання шкільної  математики, є ім’я Івана Федоровича Тесленка (1908-

1994), який в своїх книгах та методичних посібниках обґрунтував цінні 

рекомендації студентам та вчителям щодо важливих та проблемних питань 

навчання математики. 

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 

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) [3, 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» [5, с. 100]. Зауважимо, що питання педагогіки математики 

переплетені в працях ученого з загальнопедагогічними.  

 

2. Історичний аспект принципу свідомого засвоєння знань 

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. 

Думки вченого зі згаданих питань вирізнялися заглибленням у психологічні 

особливості мислення школярів, сприйняття й засвоєння ними знань.  

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 [6, 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» [6, 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» [6, с. 74]. Він наголошував на важливості урізноманітнення 

самостійної роботи учнів, зокрема радив зацікавлювати дітей самостійним 

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 [7, 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 [7, 

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

 

3. Проблемне навчання в шкільному курсі математики 

Ефективним методом поєднання змісту шкільної освіти зі свідомим 

засвоєнням знань 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 [4]. 

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 [8, 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» [9, 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», 

«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» [5, 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 [5, 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» [5, 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» [5, с. 486]. 

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 [10]. 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?» [10, 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» [10, с. 27]. За допомогою такого 

дослідження учні були здатні самостійно сформулювати теорему про 

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» [10, 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 [10, 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 [10, 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 

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 [10, 

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. 

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 [10, 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» 

[10, 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 [10, 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» [10, с. 55]. У докторській дисертації [5] 

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» [5, с. 102].  

 

Висновки 

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.  

Аналіз педагогічних поглядів ученого свідчить, що його діяльність у 

галузі вдосконалення викладання шкільної геометрії відбувалася в контексті 

реалій суспільно-політичного устрою  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. 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, 



застосування проблемного методу навчання під час вивчення окремих тем із 

геометрії. Крізь праці вченого 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). І. Тесленко 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.  
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