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Розкривається прикладний потенціал стереометрії та розглядається можливість 
використання орігамі як одного із засобів прикладної спрямованості шкільного курсу 
стереометрії 

 
 

Будь-яка наукова дисципліна має 
практичне і освітнє значення. Практичне 
значення має наука тими своїми части-
нами, які безпосередньо обслуговують 
потреби життя, практичні необхідності 
людства; освітнє значення науки визна-
чається процесами думки, які потрібні для 
розвитку мислення, і тим самим 
матеріалом, який збагачує моральний 
світогляд людей. Дана характеристика 
математики як науки, подана в одному із 
методичних посібників [1] ще на початку 
XX століття. Приблизно, до того ж часу 
відносяться наступні думки щодо цілей та 
значення вивчення математики вже як 
навчального предмета. Серед іншого, 
підкреслюється важливість практичної 
цінності математики (важливість матема-
тичних фактів, які поступаються по своїй 
постійній застосовності лише одній рідній 
мові) та, наголошується, що головне – це 
математика як спосіб мислення [2]. 

Відносно рівноцінний підхід до 
аналізу предмета математичної науки та 
її “шкільної проекції” пропонує 
М.А.Родіонов [3]. Цей підхід припускає 
виділення деяких наскрізних ліній, що 
знаходять певне вираження в логічній 
діяльності на будь-якому якісному рівні 
її реалізації та які одночасно в 
сукупності достатньо адекватно її 
характеризують (як в об’єктивному, так 
і в суб’єктивному – учбовому плані). В 
згадуваному вище дослідженні ці лінії 
представлені у вигляді семіотичного, 
формально-логічного, практичного, ев-
ристичного та естетичного аспектів. 

Сьогодні аналіз вказаних аспектів 
математики, на нашу думку, набув 
особливого значення. Це зумовлено, з 
одного боку, зростанням уваги держави 
до рівня освіти в країні, зокрема, 
математичної, та зацікавленості в 
розкритті потенціалу кожної особистос-
ті. З другого боку, за свідченням 
вчителів, має місце зменшення інтересу 
в учнів до вивчення математики і як 
наслідок – зниження рівня їх матема-
тичних знань, вмінь та навичок. У 
зв’язку із сказаним, нас цікавить шкіль-
ний курс стереометрії. 

Основними завданнями реалізації 
змісту стереометрії, як вказано в Дер-
жавному стандарті базової і повної 
середньої освіти [4], є вивчення просторових 
фігур, розвиток просторових уявлень та 
уяви, розширення і поглиблення відомостей 
про геометричні величини та уявлення про 
математику як елемент загальнолюдської 
культури, про застосування її в практичній 
діяльності, різних галузях науки. Таким 
чином, підкреслюється важливість геометрії 
як системи певних фактів та способу 
діяльності. 

Подібним чином визначав суть 
геометрії німецький педагог Генріх 
Кемпінський [5], який писав, що 
геометрія має своїм предметом прос-
торові форми, але вона хоче не тільки 
спонукати дух сприйняти ці форми для 
збереження їх в пам’яті. Геометрія 
прагне до того, щоб утворювалось 
мислене сприйняття даних в просторі 
форм. Мислити – це означає пов’я-
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зувати з чим-небудь. Отже, мислено 
сприймати просторові форми – це 
значить зв’язувати їх з чим-небудь.  

Дослідженням різних сторін пробле-
ми сприйняття стереометричного матеріалу 
та його прикладної орієнтації займалось 
багато науковців. Зокрема, відзначимо робо-
ти О.Д.Александрова, О.М.Астряба, І.К.Бек-
боєва, Н.М.Бескіна, Г.П.Бевза, А.Р.Ку-
лішера, А.М.Колдашева, Г.І.Лернера, 
В.Є.Михайленко, З.П.Мотової, Я.І.Перель-
мана, Л.В.Тарасова, В.О.Тадеєва, Дж. 
В.А.Юнга та ін. Практичні та теоретичні 
здобутки цих авторів є значними, проте все 
ж залишаються невисвітленими частина 
питань, що стосуються потенціалу 
стереометрії стосовно засобів реалізації 
прикладної спрямованості та аналізу зв’язку 
геометричної форми з її сприйняттям. 

Отже, завданнями статті є: 1)роз-
крити прикладний потенціал шкільного 
курсу стереометрії; 2)висвітлити значен-
ня естетичної складової для розвитку 
просторової уяви та формування просто-
рових уявлень учнів; 3)показати значення 
орігамі як засобу навчання для реалізації 
прикладної спрямованості шкільного курсу 
стереометрії. 

Стереометрію можна вважати пев-
ною знаково-символьною системою, що 
містить інформацію про геометричні 
фігури та їх відношення в просторі, які 
в свою чергу є моделями реальних 
об’єктів. Складність та багатогранність 
об’єктів стереометрії зумовлюють від-
повідний рівень геометричної мови і 
труднощі сприйняття та опанування 
стереометричними знаннями, вміннями 
та навичками. Прикладний характер тут 
ми вбачаємо в його зв’язку із реальніс-
тю, що створює необхідні мотиви 
пізнавальної діяльності (для учнів). 

Дедуктивна лінія шкільного пред-
мета стереометрії вказує на спосіб побу-
дови його змісту та підкреслює дис-
курсивний стиль всіх положень теорії та 
практики. Таким чином, вивчення сте-
реометрії у такий спосіб утворює пере-
думови для перенесення набутих нави-
чок та вмінь логічного мислення для 

застосування, наприклад, в учбовій, тру-
довій діяльності. 

Стрижнем прикладного аспекту 
ми вважаємо його практичну лінію. 
Вона несе в собі ідею моделювання, 
тобто, можливість розв’язувати прик-
ладні проблеми (в цьому ми вбачаємо її 
прикладну суть). 

Однією із найбільш суттєвих особли-
востей математики, зокрема, стереометрії, 
являється її величезний інтелектуальний 
потенціал. Евристична лінія стереометрії 
виражається у вигляді творчого стилю 
учбової діяльності під час її вивчення 
(висування гіпотез, розвиток інтуїції, 
використання узагальнень, аналогій у 
розумовій діяльності тощо). Всі вказані 
елементи є запорукою успішної діяльності 
в майбутньому, тому їх теж будемо 
вважати прикладними елементами. 

Незаперечним фактом є яскраво 
виражений естетичний потенціал матема-
тики взагалі, зокрема, стереометрії. Мірку-
вання з цього приводу можна знайти в 
багатьох науково-методичних працях, 
наприклад, в роботі [3]. Ми спробуємо 
показати іншу грань вказаної сторони 
стереометрії. Розглянемо естетику її гео-
метричних форм з точки зору доцільності 
та окреслимо умови, за яких дані форми 
найкраще сприймаються. 

Геометричні форми, які становлять 
предмет стереометрії, можна віднести і до 
предмету естетики (“естетичний” в перек-
ладі із грецького означає “стосовний до 
чуттєвого сприйняття”). На нашу думку, 
естетичність просторових форм пов’язана 
ще й з їх відношенням до руху. Як писав 
відомий філософ XVIIIстоліття Мозес 
Мендельсон, неясні, розпливчасті уявлен-
ня про щось красиве найчастіше пов’я-
зують з рухом [9]. Зокрема, в трактаті 
“Аналіз краси” видатного англійського 
художника Вільяма Хогарта, як символ 
краси зображено піраміду, всередині якої 
розміщується просторова лінія, яка уявно 
“обвивається навколо витонченої, різно-
манітної фігури конуса” [9]. Таке зобра-
ження зумовлено тим, що немає такої 
форми, яка б виражала рух краще, ніж 
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полум’я або вогонь, який, на думку 
Аристотеля та інших філософів, являється 
найбільш діяльним із всіх інших 
елементів. Тому форма полум’я найбільш 
придатна для зображення руху. Полум’я 
має форму конуса або вістря, яким він 
ніби розсікає повітря, щоб піднятись в 
свою, властиву йому сферу [9]. Схоже до 
вогню і зображення піраміди (піраміду 
іноді навіть називали “вогненне тіло”). 

Проведемо далі аналіз зв’язку геомет-
ричних форм із рухом. З чим пов’язані 
просторові форми? Перш за все – одна з 
одною. Так лінії пов’язані з поверхнями, 
поверхні – з тілами, лінії, поверхні, тіла 
зв’язуються одне з одним і т.ін. Цим 
невичерпним багатством відношень зай-
мається стереометрія (теоретична). 

Але оскільки просторові форми 
втілені в оточуючій нас дійсності, то 
існують ще й інші різні відношення. Вони 
складають матеріал розширеної, прик-
ладної частини стереометрії. Як відомо, 
речі навколишнього світу отримали свій 
образ або від природи, або від руки 
людини. Таким чином, вони мають 
причину виникнення. Якщо вони пов’язані 
з речами природи, то виникли дякуючи 
законам природи. Якщо ми знаходимо їх у 
предметів, що вийшли із рук людини, то 
вони мають причиною виникнення наміри 
людини, тобто, доцільність або естетичні 
причини. Всі просторові форми мають 
відношення до руху. Вони хоч і нерухомі, 
проте жодна не виникла без руху. Крім 
того, дякуючи руху, всі просторові форми 
знаходяться між собою в тісному зв’язку. 
Просторові форми пов’язані також із 
процесом їх сприйняття. Розуміння просто-
рових форм, наприклад, доступне людині 
за допомогою зору (згадаємо, що, 
наприклад, величина просторових форм 
змінюється залежно від положення очей 
відносно цих форм). Ці міркування ми 
приводимо з роботи [5], яка вийшла ще в 
1925 році. Вони підтверджують думку про 
взаємозв’язок геометричних форм та руху. 

Схожу інформацію містить змістовна 
науково-методична робота Г.Д.Глейзера 
[6]. Як відомо, природу сприйняття і 

уявлень (в тому числі і просторових) 
вперше науково розкрили великі вчені-
фізіологи І.М.Сєченов і І.П.Павлов. І.М.Сє-
ченов розкрив механізм сприйняття форми 
предмета за допомогою різних органів 
відчуттів, причому він підкреслив вели-
чезну пізнавальну роль руки та ока. 
Численні дослідження показують, що для 
формування геометричних уявлень перш за 
все необхідне накопичування багатьох 
конкретних уявлень про предмети та 
явища реального світу. Л.А.Шифман, 
Л.І.Котлярова, Л.М.Веккер встановили, що 
активний дотик (рукою, яка рухається, 
маніпулює) являється ефективним засобом 
утворення сприйняття, адекватним пред-
мету. Вказані автори прийшли до висновку, 
що рух – ведучий фактор у формуванні 
образу уявлення. Б.Г.Ананьєв встановив, 
що співвідношення тактильних та 
кінестетичних відчуттів в обох руках 
нерівне: домінуючим в тактильному 
комплексі правої руки являється кінес-
тетичне відчуття, лівої – тактильне (що 
було пояснено парною роботу обох 
півкуль, індуктивними відношеннями між 
ними). Тому при оперуванні з моделями 
геометричних фігур в учбовому процесі 
доцільно рекомендувати учням тримати 
модель в лівій руці, а елементи фігури 
вичленовувати правою рукою. 

Доцільно, на нашу думку, навести 
аналогічні міркування з інших досліджень, 
наприклад, з праць А.М.Леонтьєва [7]. Як 
пише автор, рух, здійснюючи практичний 
контакт, “реальну зустріч” руки із зовніш-
нім об’єктом, необхідно підкоряється його 
властивостям. Обмацуючи предмет, рука 
рухається за його обрисами і відтворює 
його величину, контур та за допомогою 
сигналів, які йдуть від її рухового апарату, 
формує їх зліпок у мозку. Слушно буде 
зауважити, що І.М.Сєченов подібним 
чином уявляв собі роботу і зорового 
апарату. Однак зауважував: “Сетчатка обу-
ченного глаза – это, собственно говоря, 
сетчатка глаза, первоначально научив-
шегося у руки” [7], оскільки на відміну від 
процесу контактної рецепції форми, 
величини і відстані, яка здійснюється в 
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русі, процес дистантної рецепції жорстко 
об’єктом не визначається та не 
контролюється (сам об’єкт не чинить 
фізичного опору руху ока). 

Отже, всі геометричні об’єкти 
(природні та ті, що створені людиною) 
виникли в русі. Аналогічну природу мають 
їх моделі, вивченням яких займається 
стереометрія. Таки чином, логічно зробити 
висновок, що для формування необхідних 
геометричних уявлень, а, отже, і розвитку 
просторової уяви, потрібні такі засоби 
навчання, які будуть враховувати зазна-
чений принцип. Одним із таких засобів 
можна вважати використання в навчаль-
ному процесі виготовлення моделей геомет-
ричних тіл та їх комбінацій за допомогою 
мистецтва орігамі. 

Орігамі - це створення просторових 
форм із листка паперу (найчастіше 
квадратної форми) без допомоги клею та 
ножиців (це класичне орігамі). Термін 
“орігамі” складено із двох японських слів: 
“орі” – складений, “камі” – папір, і може 
бути переведеним як складений папір. 
Батьківщиною мистецтва складання вважа-
ють Японію. Орігамі в Японії веде початок, 
приблизно від 794 року. 

Серед любителів орігамі можна 
відзначити Леонардо да Вінчі, автора 
“Аліси в країні чудес” Льюїса Керрола, 
знав елементи цього мистецтва Лев 
Толстой. Потрібно також згадати і Фрідріха 
Фрьобеля, відомого німецького педагога, 
який організував перші дитсадочки. Саме 
він вперше почав пропагувати складання з 
паперу як дидактичний прийом для 
пояснення дітям деяких простих правил 
геометрії. В цьому напрямі відомі також 
роботи індуса Роу Сундара (“Геометричні 
вправи з листом паперу”) та Г. і Д. Юнг 
(“Перша книжка з геометрії”). Справжній 
бурхливий розвиток орігамі почався після 
Другої світової війни, завдяки зусиллям 
всесвітньо визнаного майстра, професора 
орігамі Акіри Йошизави. 

Центри орігамі існують зараз в 26 
країнах світу, найбільші з них знахо-
дяться в Японії, Америці, Франції, 
Польщі, Росії. Як один із напрямків 

діяльності центрів – використання орі-
гамі в навчальному процесі. Ця робота 
активно ведеться. Союз орігамі та 
навчання дійсно містить великі 
можливості і дає результати щодо 
покращення якості освіти. Як стверд-
жують орігамісти, чимало понять шкіль-
ної геометрії більш наочно і простіше 
пояснюються за допомогою орігамі. 
Сучасні орігамісти – Коджи Фушимі, 
Тошиє Такахама, Куніхіко Касахара та 
ін. вважають, що орігамі може стати 
важливим матеріалом під час вивчення 
геометрії. 

У Росії своєрідним центром 
мистецтва квадратоскладання в 
навчальній діяльності є Омський 
державний університет. Завдяки діяль-
ності його викладачів, орігамі вико-
ристовується під час навчання матема-
тики, іноземної та рідної мови, літера-
тури як в самому університеті, так і 
інших загальноосвітніх закладах міста. 
Стосовно орігамі та геометрії, цікавими 
є статті І.А.Круглової, Є.Р.Отто, 
І.К.Жинеренко. Особливу увагу в цьому 
напрямку заслуговують роботи С.Н.Бе-
лім та С.Б.Белім. Ними, на основі влас-
ного досвіду, видано науково-методичні 
посібники. 

В Україні, на жаль, не існує центра 
орігамі, а є лише окремі громадські 
організації, які займаються, поряд з іншою 
діяльністю, популяризацією орігамі. При 
чому, орігамі розглядається, в основному, як 
декоративно-прикладне мистецтво. Дизай-
нерські можливості орігамі дійсно неви-
черпні. Великі резерви (частина їх вже 
втілено в Америці, Японії тощо) має орігамі і 
стосовно промислового використання. Що 
стосується прикладання орігамі в Україні для 
покращення освіти, то робота в цьому 
напрямку, почалась зовсім недавно. Подібні 
дослідження, наприклад, ведуться в Полтаві 
викладачем математики М.Г.Єрьоменко. 

На наш погляд, орігамі можна і 
потрібно використовувати для вивчення 
стереометрії. Більше того, орігамі є дієвим 
засобом прикладної спрямованості. Приве-
демо на доведення аргументи, які з’явились 
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у вчителів, які вже використовують 
елементи орігамі. Орігамі реалізує принцип 
наочності у навчанні; розвиває просторову 
уяву (вміння розглянути об’єкт з різних 
точок зору являється основним під час 
розв’язування не лише геометричних, але і 
різних практичних задач); вносить 
елементи творчості; формує точність, аку-
ратність; дозволяє проводити професійну 
орієнтацію (дизайн, моделювання та ін.). 

Хочемо підкреслити, що для виго-
товлення фігур вказаним способом важ-
ливим є не лише сам продукт - створена 
модель, а й процес її створення. Як відомо, 
під час малювання, ліплення, ведення 
записів і т.ін. домінує ведуча рука, тоді як 
в орігамі задіяні обидві. Тому, за 
висновками дослідників, така діяльність 
синхронізує роботу обох півкуль голов-
ного мозку. Це являється немаловажним. 
Пояснимо висловлену думку. В кінці під-
літкового періоду стає особливо вира-
женим зсув асиметрії в сторону віднос-
ного домінування лівої півкулі [8]. Для 
лівої півкулі характерною є послідовна 
обробка інформації, в ній розкривається 
логіко-знаковий контекст. Для правої 
півкулі характерним являється момен-
тальне “схоплювання” об’єкта, в ній роз-
кривається образний контекст. Забезпе-
чення узгодженої їх роботи дозволить 
розв’язати значну частину завдань, які 
ставляться перед школою [4]. 

Проблема зв’язку орігамі з актив-
ністю мозку вивчена ще недостатньо. Пер-
шими, хто на професійному рівні зайнявся 
вивченням цієї проблеми, є Катерина та 
Юрій Шумакови. На цю тему ними була 
зроблена доповідь в 1999 році на міжна-
родній науковій конференції психологів та 

медиків, що проходила в Ростові-на-Дону. 
В цій доповіді, як і статтях Дутко С.Н., 
Сухарева А.І та Сухаревої А.П. про 
розвиток сприйняття дітей засобами 
орігамі зроблені, на підставі проведених 
досліджень, висновки, що заняття орігамі 
розвивають наступні психічні процеси: 
сприйняття (цілісність та структурність 
образу); увага (концентрація та сталість); 
пам’ять (зорова та кінетична); мислення 
(просторове, креативне). Заслуговує на 
увагу і той факт, що заняття орігамі 
викликають в учнів позитивні емоції: 
інтерес та пожвавлення. 
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Summary. The applied potential of stereometry is revealed and the possibility of using origami 

as one of means of the stereometry applied trend. 
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