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У статті розглядається проблема використання історичного матеріалу в навчанні 
елементарної математики студентів педагогічних університетів. На прикладах 
демонструються навчальні й розвиваючі функції історизмів у навчальному процесі. 

 
 

Проблема відбору змісту того чи 
іншого навчального курсу у вищих 
закладах освіти – одна з важливіших 
дидактичних проблем. Особливої 
актуальності вона набуває в сучасних 
умовах реформування освіти у напрямі 
Болонського процесу (єдиних критеріїв 
і стандартів, які утверджуються в 
Європі). Головні цілі Болонського 
процесу – забезпечення якості вищої 
освіти та істотне підвищення її 
конкурентоспроможності – в першу 
чергу стосуються педагогічної освіти. 

Реформування системи освіти 
залежить насамперед від учителя, 
здатного вільно орієнтуватися в 
соціальних, природних і освітніх 
умовах, розуміти особливості розвитку 
культури, оволодівати науковою ін-
формацією. Якість і ефективність 
професійної діяльності сучасного вчи-
теля математики визначаються не лише 
спеціальною математичною і мето-
дичною підготовкою, а й особистими 
рисами спеціаліста, рівнем його 
загальної і методологічної культури. 

Проблема підготовки педа-
гогічних кадрів, зокрема майбутніх 
учителів математики, широко висвіт-
лювалася і висвітлюється в науково-
методичній і психолого-педагогічній 
літературі. Значний внесок у її 
розв'язання зробили: А.М.Алексюк, 
М.І.Бурда, О.С.Дубинчук, МІ.Жалдак, 
Л.Д.Кудрявцев, Г.Л.Луканкін, Г.О.Ми-
халін, М.В.Метельський, А.Г.Морд-
кович, І.О.Новик, А.М.Потоцький, 

В.А.Сластьонін, З.І.Слепкань, А.А.Сто-
ляр, Р.С. Черкасов, М.І. Шкільта інші. 

Про велике освітнє та виховне 
значення історії науки у навчанні 
математики наголошували відомі 
математики і методисти: Б.М.Білий, 
М.М.Бєскін, О.І.Бородін, В.Брадіс, 
А.С.Бугай, М.І.Бурда, М.Я.Віленкін, 
Л.М.Вивальнюк, Г.І.Глейзер, І.Я.Деп-
ман, А.В.Дорофєева, М.Я.Ігнатенко, 
М.І.Кованцов, А.Г.Конфорович С.Є.Ля-
пін, О.І.Маркушевич, В.М.Молодший, 
В.Мрочек, Р.Таварткіладзе, Ф.Філіп-
пович, В.Д.Чистяков, І.М.Шевченко, 
М.І.Шкіль та інші. 

Окремі аспекти проблеми ви-
користання елементів історії мате-
матики в навчальному процесі розгля-
далися в дисертаційних дослідженнях 
В.М.Беркутова, Б.В.Болгарського. 
Г.І.Глейзера, К.А.Малигіна, С.М.Наси-
бова, М.А.Скоробагатої, А.Т.Хохлова, 
А.Т.Умарової та ін. 

Автори цих робіт зробили свій 
внесок у розв'язання вказаної проблеми. 
Результати їх досліджень мали певний 
вплив на впровадження історизмів у 
шкільний курс математики і безумовно 
заслуговують на увагу. Але значна 
кількість рекомендацій тепер суттєво 
застаріла в часі, а деякі стосуються 
вузьких питань змісту чи методів 
навчання, торкаються введення еле-
ментів історії математику лише в 
шкільну практику і лише як засіб 
підвищення інтересу учнів до вивчення 
предмету. 
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Мета статті: вказати на 
реально існуючі зв'язки між курсами 
"Елементарної математики" та 
"Історії математики", обгрунтувати 
необхідність врахування цих зв'язків у 
відборі змісту навчального матеріалу 
та на конкретних прикладах показати 
методичні особливості використання 
історичного матеріалу в процесі 
вивчення елементарної математики. 

Систематичний курс "Історія 
математики" в педагогічних універ-
ситетах викладається переважно на 
останніх курсах. Це пов'язано з тим, що 
вивчення історії математики як науки 
можливе лише після опанування 
студентами основних математичних 
дисциплін: алгебри, геометрії, мате-
матичного аналізу, теорії ймовірності 
тощо. Саме курсом історії математики 
завершується загальна математична 
підготовка студентів на фізико-
математичному факультеті. Таке місце 
курсу історії математики в навчальному 
процесі робить його дещо відо-
кремленим від інших предметів і, на 
перший погляд, унеможливлює між-
предметнї зв'язки. Крім того, студенти 
не мають можливості в повній мірі 
використати знання з історії математики 
в процесі написання курсових робіт з 
математичних дисциплін, на лабо-
раторних заняттях з методики 
математики, під час проходження 
педагогічної практики тощо. Значну 
частину історичного матеріалу студен-
там доводиться опрацьовувати самос-
тійно. 

В Національному педагогічному 
університеті імені М.П.Драгоманова для 
покращання ситуації з оволодіння 
студентами історичним матеріалом 
організовано пропедевтичне вивчення 
історії математики. На першому курсі 
для студентів математичних спе-
ціальностей вводиться факультативний 
курс "Математика як наука і навчальний 
предмет", в якому, крім іншого, 
розглядаються основні періоди розвитку 
математики. Період зародження ма-

тематики і період математики сталих 
величин вивчається детальніше, бо 
студенти ще з школи мають певну базу 
для засвоєння окремих матеріалів з 
історії елементарної математики. В 
межах факультативного курсу вони 
ознайомлюються: 

- з різноманітними задачами з 
єгипетських папірусів і вавилонських 
дощечок та способами їх розв'язування 
древніми; 

- з арифметикою цілих і 
раціональних чисел в школі Ніфагора, а 
також відкриттям несумірних відрізків 
(ірраціональні величини); 

- з визначними задачами дав-
нини; 

- з особливостями «Начал» 
Евкліда; 

- з розвитком теорії рівнянь 
тощо. 

На окремі питання історії 
математики в наступні періоди 
звертається увага в процесі вивчення 
відповідних математичних дисциплін. 
У курсі аналітичної геометрії, 
наприклад, висвітлюється внесок 
Р.Декарта і П.Ферма в становленні 
аналітичної геометрії як науки, 
звертається увага на походження 
терміну "аналітична геометрія", 
повідомляється про творців век-
торного числення: Г.Грассмана, 
У.Гамільтона, Дж.Гіббса, згадується 
про діяльність Г.Вейля тощо [6]. 

Аналіз програми курсу "Елемен-
тарна математика" дає можливість 
встановити тісні зв'язки з історією 
розвитку математики та відобразити їх у 
навчальному процесі. На нашу думку, 
це стане у нагоді студентам як для 
засвоєння елементарної математики, так 
і для вивчення історії математики. А в 
цілому, така інтеграція знань сприятиме 
підвищенню якості підготовки май-
бутнього вчителя математики. 

Зупинимося детальніше на побу-
дові курсу елементарної математики в 
педагогічному університеті, який є 
важливою складовою у підготовці 
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майбутніх учителів. Вивчення сту-
дентами елементарної математики 
забезпечує їм міцну теоретичну базу 
для викладання шкільного курсу 
математики, сприяє розширенню та 
поглибленню математичних знань, 
готує їх до майбутньої професійної 
діяльності – вчителя математики. 

У діючій програмі з елементарної 
математики [7] визначено мету цього 
навчального предмету – підвищити 
загальну математичну культуру сту-
дентів, навчити їх розв'язувати шкільні 
задачі з математики як па підвищеному, 
так і на поглибленому рівнях (рівень 
факультативних занять, класів і шкіл з 
поглибленим вивченням математики, 
конкурсних завдань, олімпіад юних 
математиків і т.д.). Програмою 
передбачено лекційні та практичні 
заняття, зміст яких охоплює вибрані 
питання арифметики, алгебри, 
геометрії, теорії ймовірності та 
комбінаторики. Для прикладу наведемо 
питання з арифметики, що роз-
глядаються в курсі елементарної 
математики:  

– Числа та дії над ними. 
Подільність натуральних чисел. 
Прийоми та способи розв'язування 
задач на подільність. Відсотки та 
пропорції. Арифметична та геометрична 
прогресії. Арифметичні задачі і методи 
їх розв'язування – лекційний курс; 

– Числа, види чисел. Подільність 
чисел. Невизначені рівняння першого 
степеня. Діофантові рівняння. Принцип 
Діріхле та його застосування до 
розв'язування задач. Розв'язування задач 
арифметичним способом. Задачі на 
відсотки, арифметичну та геометричну 
прогресію – практичний курс; 

Висвітлення кожного з цих питань 
можна вдало поєднати з історією їх 
становлення та розвитку, але це 
вимагатиме суттєвого збільшення 
кількості годин на вивчення курсу 
елементарної математики. В той же час 
існують можливості висвітлення 
історичних аспектів питань, що 

вивчаються, без зайвої витрати часу. 
Наведемо кілька прикладів. 

Ознайомлюючи студентів з 
прийомами та способами розв'язування 
задач на подільність, лектор може 
продемонструвати один із таких 
прийомів за допомогою задачі 
французького математика і філософа 
Софі Жермен(1776- 1831). 

Задача. Довести, що кожне число 
виду а4 + 4 є складене (а > 1). 

Розв'язання. Перетворимо вираз 
а4+4 = а4+4а2+4 – 4а2 = (а2+ 2)2 – 

(2а)2 = (а2+ 2 + 2а )(а2+ 2 – 2а). Тут 
а2+2+2а≠ 1, а2 + 2 – 2а = (а – 1 )2+1≠ 1. 

Тому, а4 + 4 має два різних 
дільники, відмінних від самого числа й 
одиниці. Отже, це число складене. 

Історичний матеріал доцільно 
використати в курсі елементарної 
математики розглядаючи арифметичні 
задачі та способи їх розв'язування. 

Арифметична задача у тра-
диційному розумінні – це математична 
залача, у якій всі дані є раціональними 
числами, а залежності між даними і 
невідомими можна подати рівняннями 
першого степеня. Відмінність ариф-
метичної задачі від інших математичних 
задач полягає у способі її розв'язання: 
допускається введення букв для 
позначення невідомих, але не 
дозволяється виконувати над ними дії. 
Арифметичний спосіб розв'язування 
задачі – це спосіб, коли всі математичні 
дії та логічні операції в процесі 
розв'язування задачі проводяться над 
конкретними числами і основою 
міркувань є розуміння смислу ариф-
метичних дій. 

Розв'язування арифметичних задач 
пронизує увесь курс математики 5-6 
класів. В роботі [4] підкреслюється, що 
для учнів цих класів, в силу переваги у 
них образного мислення над фор-
мальним, саме арифметичний спосіб 
має стати домінуючим у системі 
розвиваючого навчання. Тому 
майбутньому вчителю корисно знати 
різні способи розв'язування ариф-
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метичних задач. Великий арсенал 
різноманітних способів і прийомів 
можна побачити у зразках розв'язування 
старовинних задач. Серед них: спосіб 
хибного припущення, правило трьох, 
правило інверсії, зведення кількості 
роботи до одиниці, оригінальні схеми 
тощо. 

Особливі труднощі виникають в 
учнів (а інколи і у вчителів) під час 
розв'язування задач на спільну роботу, 
їх можна розв'язувати різними 
способами, а не лише арифметичним. 
Детальний аналіз способів розв'я-
зування таких задач подано в роботі [4]. 
Цікавий спосіб розв'язування задач на 
спільну роботу пропонувався в ста-
ровинних російських рукописах. 
Розглянемо одну з них. 

Задача. Чотири теслі хочуть 
побудувати будинок. Перший тесля 
один може побудувати будинок за рік, 
другий тесля може побудувати будинок 
за два роки, третій – за три роки, 
четвертий – за чотири роки. За який час 
вони побудують будинок, якщо 
працюватимуть разом ? 

Розв'язання за оригіналом. "Возь-
ми число первому плотнику 12, а 
другому вполы – 6, а третьему 4

3
1
− , а 

четвертому 3
4
1
− . Сочти же все те 

перечни как 12 да 6 да 4 да 3, станет 25. 
То стал деловой перечень. Разости же те 
12 годов – первое число на дни; умножи 
с 365-ю дни, придут 4380 дней. Дели же 
те дни на 25, придет 175

5
1  дни, столько 

они вместе делали. Станет 25 недель 4
5
4  

часа" [5]. 
Таким чином, у рукописі задача 

розв'язується зведенням кількості 
роботи кожного теслі до одного і того ж 
часу, а саме до 12 років. За 12 років 
перший тесля побудує 12 будинків, 
другий – 6, третій – 4, четвертий – 3, а 
разом вони побудують 25 будинків. 

Тому один будинок вони побудують у 
25 разів швидше, тобто за 175

5
1  днів. 

Заслуговують на увагу майбутніх 
учителів оригінальні схеми за 
допомогою яких у давнину розв'язували 
задачі на суміші. 

Задача. В одного чоловіка була 
для продажу олія двох сортів: вартість 
однісї – 10 гривень за відро, а другої – 6 
гривень за відро. Скільки частин кожної 
олії потрібно взяти, щоб отримати відро 
олії вартістю 7 гривень?[5] 

Розв'язання. Наведемо 
старовинний спосіб розв'язування задач 
на суміші за допомогою схеми, що 
утворюється у такий спосіб: 

- Один під одним пишуться 
вартості кожної олії; 

- Ліворуч від них – вартість олії, 
яку хочуть отримати після змішування; 

- Меншу ціну віднімаємо від 
ціни змішаної олії, а результат 
записуємо праворуч від більшої ціни; 

- Від більшої ціни віднімаємо ціну 
змішаної олії, а результат записуємо 
праворуч від меншої ціни. 

 

 
 
Отримана схема дає можливість 

зробити висновок: дешевої олії потрібно 
взяти втричі більше, ніж дорогої. Отже, 
щоб отримати відро олії вартістю 7 
гривень, потрібно взяти 

4
1  відра олії за 

10 гривень і 
4
3  відра олії вартістю 6 

гривень. 
Розглянувши таку задачу і її 

старовинний спосіб розв'язання, 
викладачу варто дати студентам для 
домашнього завдання інші задачі на 
змішування, зокрема на змішування 
трьох компонентів. Наприклад таку. 

Задача. Один чоловік має чай 
трьох сортів – цейлонський по 5 
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гривень за фунт, індійський по 8 
гривень за фунт і китайський по 12 
гривень за фунт. Скільки частин 
кожного чаю потрібно взяти, щоб 
отримати чай вартістю 6 гривень за 
фунт? 

При розв'язуванні задачі потрібно 
двічі застосувати прийом, який 
використовували при розв'язуванні 
попередньої задачі. Причому, перший 
раз, взяти чай з найбільшою і 
найменшою вартістю, а другий раз з 
найменшою та середньою вартістю. 

 

 
 
Отже, щоб отримати чай вартістю 

6 гривень за фунт, потрібно взяти 8 
частин чаю вартістю 5 гривень і по 
одній частині чаю вартістю 8 гривень і 
12 гривень за один фунт. 

Корисно також запропонувати 
студентам обгрунтувати розглянуті 
способи і ї'ясувати, чи завжди за їх 
допомогою можна отримати правильну 
відповідь. 

Актуальною проблемою у під-
готовці майбутнього вчителя е 
забезпечення його математичної і 
методичної підготовки з тих тем, що 
останнім часом активно впро-
ваджуються в шкільний курс 
математики, а саме: комбінаторики, 
теорії ймовірностей, математичної 
статистики. Елементи комбінаторики 
розглядаються в лекційному і 
практичному курсах елементарної 
математики. Програмою перед-
бачається вивчення таких питань: 
основні комбінаторні задачі; пере-
становки, розміщення і комбінації; 
розв'язування задач. 

На початку вивчення теми 
студентам слід зауважити, що слово 
„комбінаторика" походить від латин-
ського „combina", яке означає сполу-
чати, зв'язувати. Математики Старо-
давнього Китаю ще в X ст. до н.е. 
займалися вивченням комбінацій та 
перестановок, знали і використовували 
правило знаходження біноміальних 
коефіцієнтів у розкладі Nnba n ∈+ ,)( . 
Деякі елементи комбінаторики зустрі-
чалися в роботах індійських 
математиків II ст. до н.е. інтерес до 
комбінаторики в Стародавній Індії 
пояснювався широким застосуванням її 
у правилах ведійського віршоскладання. 

Як наукова дисципліна комбіна-
торика сформувалася лише в другій 
половині XVII ст. її наукове 
обгрунтування дав Г.Лейбніц у роботі 
„Міркування про комбінаторне 
мистецтво" (Dissertatio de art 
combinatorial", 1666 р.), звідки і 
отримала назву ця галузь математики. 

Класичні комбінаторні задачі – пе 
задачі переважно розважального змісту 
типу головоломок, які зводяться до 
вибору і розташування елементів 
скінченної множини. Одна з таких задач 
зустрічалася ще в міфах Стародавнього 
Китаю – побудова магічного квадрата, 
тобто розташування перших  2n
натуральних чисел у квадраті  так, nn ×
щоб усі суми рядочків, стовпчиків і 
діагоналей дорівнювали одному й тому 
самому (магічному) числу. В Європу 
магічні квадрати потрапляють в середні 
віки через роботи арабських 
математиків. 

Сучасні вимоги до змісту шкільної 
математичної освіти вимагають 
ознайомлення учнів 5-6 класів з 
елементами комбінаторики і теорії 
ймовірностей. Першими доступними 
для дітей цього віку можуть стати задачі 
по заповненню пропусків у магічних чи 
напівмагічних квадратах. Щоб 
реалізувати цю ідею на практиці вчителі 
мають розуміти значення і можливості 
магічних квадратів для розвитку 
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обчислювальної та логічної культури 
учнів. Впровадження їх у практику 
навчання математики в шкільний та 
позаурочний час сприятиме розвитку 
інтересу учнів до математики. 

На заняттях з елементарної 
математики студентам бажано 
розповісти про історію магічних 
квадратів, їх види та правила 
побудови. Зацікавить студентів задача 
про визначення магічного числа 
конкретного і довільного магічного 
квадрата, яке однозначно визначається 
розмірами квадрата. 

В квадраті розміром nn ×  
розташовуються числа від 1 до . Їх 2n
суму можна знайти:  

2
)1(...321

22 +
=++++

nnn . 

Якщо  магічне число, то сума m
усіх чисел квадрата становить . mn
Отже, 

2
)1( 22 +

=
nnmn , звідки 

2
)1( 2 +

=
nnm . 

Для домашнього завдання 
студентам можна запропонувати 
побудувати магічний куб, знайшовши 
попередньо його магічну сталу. Такі 
задачі свого часу цікавили Г.Лейбніца 
і Л.Ейлера. 

Значна частина курсу 
елементарної математики відводиться 
вивченню геометрії. Розглядаючи 
чудові точки і лінії в трикутнику 
студентам бажано повідомити, що 
деякі властивості трикутників виявили 
ще античні геометри. Зокрема вони 
встановили, що всі три медіани 
перетинаються в одній точці і всі три 
бісектриси також перетинаються в 
одній точці. Італійський математик 
Д.Чева узагальнив ці твердження і 
встановив необхідну і достатню умову 
перетину трьох прямих, що проходять 
через вершини трикутника. Л.Ейлер 
довів, що в одному трикутнику 
ортоцентр, центр вписаного і центр 
описаного кола лежать на одній 
прямій (пряма Ейлера), що середини 
сторін трикутника і основи його висот 

лежать на одному колі (колі Ейлера). 
Л.Ейлер довів також багато метричних 
співвідношень. 

Розширенню знань студентів з 
геометрії сприятиме використання 
історичного матеріалу під час 
розв'язування задач про коло та його 
властивості. Для прикладу 
зупинимося на геометричних 
дослідженнях видатного ученого 
античності Архімеда. Учням і 
студентам більш відомі його закони 
фізики і різноманітні винаходи: 
машина для зрошування полів, гвинт, 
система важелів, військові метальні 
машини, способи визначення складу 
сплавів тощо. Але майбутнім 
учителям математики слід знати, що 
Архімед зробив значний внесок у 
розвиток геометрії. Про це свідчать 
навіть назви його творів: "Книга про 
круги, що дотикаються", "Книга про 
вимірювання круга", "Книга про 
побудову круга, поділеного на сім 
рівних частин", "Про кулю і циліндр" 
тощо. Наведемо одну з теорем 
Архімеда, яка стосується кола. Ця 
теорема була високо оцінена 
арабським математиком Ал-Біруні, 
який часто використовував її і дав 
кілька власних доведень. 

Теорема Архімеда. Якщо з 
середини дуги, описаної навколо 
ламаної з двох ланок, опустити 
перпендикуляр на більшу ланку, то 
він розіб'є всю ламану на дві 
частини, які мають рівні довжини. 

За допомогою цієї теореми 
спрощується розв'язання широкого 
класу чадач. Наприклад. 

Задача. Нехай X – довільна 
точка кола, описаного навколо 
рівностороннього трикутника АВС. 
Доведіть, що один із трьох відрізків 
ХА, ХВ, ХС дорівнює сумі двох 
інших. 

Доведення. Доведемо, що ХА = 
ХВ + ХС (мал. 1). 
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Опустимо перпендикуляр ВН на 
АХ. Тоді ХВ = 2НХ, бо ВХА = ∠
= ВСА = 60∠ 0. За теоремою Архімеда 
АН = НХ + ХС. Маємо: ХА = АН + НХ = 
=НХ + ХС + НХ = 2НХ + ХС = ХВ + ХС. 

Багато тверджень з геометрії 
кола Архімед довів у "Книзі лем". 
Сформульовані Архімедом леми і 
задачі, які раціонально розв'язуються 
з їх допомогою, можна знайти в 
роботі [3]. Стереометричні задачі 
Архімеда розглядаються в нашій 
статті [1]. В ній також подається 
стереометричний аналог теореми Пі-
фагора (Задача Фаульгабера) та інші 
історичні задачі. 

Історичний матеріал у різних 
формах (коротке повідомлення, біо-
графічна довідка, історична задача, 
творче завдання для самостійної 
роботи) можна використовувати з різ-
ною метою і на різних етапах 
навчання. Наведені приклади демон-
струють освітні, розвиваючі та 
виховні функції історизмів у навчаль-

ному процесі. Впровадження історич-
ного матеріалу в курс елементарної 
математики сприяє розвитку інтересу 
студентів до навчального предмету, 
активізації їх навчально-пізнавальної 
діяльності, а вцілому підвищенню 
математичної культури майбутніх 
учителів. Спеціального дослідження, 
на нашу думку, потребує проблема 
створення інтегрованого курсу "Еле-
ментарна математика та історія її 
розвитку" для студентів фїзико-мате-
матичних факультетів педагогічних 
університетів. 
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Summary. The proposed article is devoted to the problem of use of a historical material in 

training the students of elementary mathematics at pedagogical university. The concrete historical 
exercises and ways of their decision are considered. 
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