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Ретроспективний аналіз проблеми вивчення наближених обчислень в школі є першим 
кроком до спроби її розв'язання. Основною його метою є запобігання помилок, а також 
трансформування досягнень минулого в сучасний навчальний процес у відповідності до вимог 
сьогодення. 

 
 

Реалії сучасності гостро ставлять 
питання про підготовленість учнів до 
складних умов життєдіяльності в переван-
таженому інформаційному полі та екстре-
маліях ринкової економіки. Шкільна освіта 
не може стояти і не стоїть осторонь вище-
вказаних процесів. На всіх ступенях вив-
чення математики пріоритетними стають 
розвиваючий характер і прикладна спрямо-
ваність навчання; стимулювання бажання 
вчитись і застосовувати свої знання до 
розв'язання прикладних задач, а також 
розуміти їх цінність і значущість для 
соціального становлення людини [6], [11]. 
Прикладна спрямованість навчання мате-
матики неможлива без наближених обчис-
лень (НО), бо, як відомо, якщо в самій 
математиці величини бувають наближе-
ними доволі часто, то в прикладних науках 
вони бувають такими майже завжди.  

Ретроспективний аналіз проблеми є 
об'єктивною передумовою розробки мето-
дики вивчення НО в шкільному курсі 
математики (ШКМ). На необхідність та 
актуальність вищевказаної розробки неод-
норазово зверталась увага сучасних мето-
дистів [2], [4], [7], [8], [11]. Саме за 
допомогою такого аналізу стає можливим 
розкрити історичну обумовленість логічної 
структури сучасної шкільної теорії НО; 
висвітлити її багатогранні зв'язки з потре-
бами та діяльністю суспільства, з розвит-
ком інших наук, а також довести вплив 

економічного, соціального та ідеологічного 
стану суспільства на характер розвитку НО 
в ШКМ. Усе вищезазначене пов'язує рет-
роспективний аналіз проблеми вивчення 
НО в школі з важливими науковими та 
практичними завданнями. 

Проблемами вивчення НО в ШКМ 
займались В.Брадіс, М.Кравчук, О.Долгу-
шин, І.Кавун, І.Лобанов, В.Грибанов, 
В.Прочухаєв, Р.Хабіб, А.Суткова, Н.Єли-
завєтіна, Н.Прайсман та інші (30-60-ті 
роки); С.Аллабергенов, Р.Мусаелян, В.Фір-
сов, І.Адішев, М.Мадбабаєв та інші (70-ті 
роки). В роботах майже кожного з вище-
згаданих авторів приділена увага і певним 
історичним аспектам вивчення НО, але на 
теперішній час вони потребують певного 
узагальнення та додаткового дослідження. 

Основним завданням даної статті є 
ілюстрація основних тенденцій розвитку 
елементів теорії НО в ШКМ, з метою 
виявлення причин та наслідків, переваг та 
недоліків, досягнень та "глухих кутів" які 
супроводжували їх вивчення протягом 
майже століття. З'ясування цих питань 
допоможе, по-перше, запобігти помилок 
минулого, а, по-друге, трансформувати 
певні досягнення минулого в сучасний нав-
чальний процес у відповідності до вимог 
сьогодення. 

Відправними точками змін представ-
лення НО в ШКМ (місце в програмі, мета 
вивчення та зміст навчального матеріалу)  
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були загальновідомі реформування шкіль-
ної математичної освіти. Їх основною при-
чиною і рушійною силою можна вважати 
комплексний вплив наступних трьох 
факторів:  

- стан розвитку теорії НО в мате-
матичних науках; 

- стан розвитку обчислювальної 
техніки; 

- вимоги суспільства до математич-
ної підготовки підростаючого покоління. 

Проведений нами ретроспективний 
аналіз проблеми вивчення НО в ШКМ 
дозволяє виділити наступні етапи: 

перший � етап фрагментарних згадок 
про НО у складі шкільної математичної 
освіти до початку 60-х років; 

другий � етап офіційного впровад-
ження НО у ШКМ під час реформування 
школи на початку 60-х років; 

третій � етап модернізації НО у 
складі ШКМ наприкінці 60-х років; 

четвертий � вивчення НО в ШКМ в 
умовах глобальних освітніх та соціально-
політичних перетворень у 80-90 роках; 

п'ятий � сучасний стан вивчення НО. 
Зупинимося детальніше на кожному 

з цих етапів. 
Ініціаторами введення НО в практику 

викладання елементарної математики в 
межах курсів відповідних середніх нав-
чальних закладів, що існували на той час, 
вважаються видатні математики М.Лоба-
чевський, М.Остроградський, В.Буняков-
ський, а також відомі методисти М.Попру-
женко, В.Крогіус, К.Щербина та інші.  

Згадки про НО зустрічаються в 
навчальних програмах 1908 року; в першо-
му післяреволюційному проекті програм з 
математики 1918-19 н.р.; в програмі трудо-
вої школи 1921 року; а також в комплек-
сних програмах ГУСа (Государственного 
ученого совета Наркомпроса) 1927 року. У 
програми з математики, які прийшли на 
зміну програмам ГУСа, НО не були вклю-
ченими. Хоча деякі сучасні джерела вказу-
ють на те, що НО все ж таки були пред-
ставлені у програмах з математики 1935 
року, але в дуже обмеженому обсязі. Аналі-
зуючи причини того, що НО так і не 

отримали "постійної прописки" в межах 
ШКМ, дослідники висували досить супе-
речливі гіпотези: 

- одні з них вважали, що НО є 
недоступними для розуміння їх учнями, а 
розробка методики їх вивчення в школі є 
задачею, яка принципово не може бути 
вирішеною � інші вважали вивчення НО в 
школі вкрай бажаним, але неможливим із-
за браку часу та перевантаження навчаль-
них програм (С.Ляпін, С.Філічєв); 

-  одні вважали, що основною при-
чиною виключення НО із ШКМ стала 
недостатня кількість методичної літератури 
(І.Кавун, В.Березанська, А.Суткова) � інші 
заперечували, натомість висуваючи припу-
щення про так звану �силу традицій�, 
згідно яких НО �не вписувались� у шкільну 
програму з математики (В.Брадіс) [3]. 

Зараз важка підтримувати або спрос-
товувати будь-які з вищенаведених виснов-
ків, хоча на користь останнього з них свід-
чить доволі пристойний обсяг літератури та 
публікацій, які наведені та проаналізовані в 
роботах В.Брадіса та І.Лобанова. З них 
слідує, що НО в цей період лише набували 
свого становлення як складова елемен-
тарної математики. Дослідниками велися 
пошуки методології вивчення НО, які, як 
відомо, здебільшого полягають у подоланні 
суперечності між принципами науковості 
та природовідповідності математичних 
знань [10]. Не було єдності ні в терміно-
логії, ні в символіці. Так зокрема в цей 
період лише відбувається поступове впро-
вадження у загальновживане використання 
знаку наближеної рівності "≈". Дослідники 
стверджують, що він мав свого поперед-
ника ще в рукописах давньогрецьких 
математиків у вигляді першої букви слова 
παρολιγου � "наближено" (рис. 1а), який з 
часом перетворився лише в його залишки 
(рис. 1е). Сучасний же знак, за досліджен-
нями Н.Александрової, вперше ввів 
німецький математик Гюнтер у 1882 році. 
Але дослідження відповідної літератури, 
яка збереглася у бібліотечних фондах по 
наш час показує, що майже до середини 30-
х років 20ст. стосовно вживання знаку 
наближеної рівності спостерігалися най-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 24. � 2005. 
 

 

290 

різноманітніші варіанти (див. рис.1): 
б)П.Долгушин 1908р., в)М.Франк 1933р., 
г)О.Гаврилов 1926р., Ф.Калинович, 1932р., 
д)І.Ладон 1932р, е)О.Гольдін 1928р. В той 
же період деякі автори взагалі не вживають 
символічних позначень для наближеної 
рівності, зокрема П.Гончаров 1905р., І.Ка-
вун 1924р., а інші � вживають сучасний 
знак "≈", зокрема А.Іванов 1931р. 

 
      а)         б)          в)         г)         д)          е) 

Рис.1 
 

По завершенню першого етапу, який 
хронологічно об�єднує період з середини 
19ст. по середину 20 ст., так і не було 
створено цілісної, науково обґрунтованої 
методичної системи вивчення НО у ШКМ. 
Але епізодичні спроби викладання відо-
мостей з НО у різних навчальних закладах, 
науково-дослідницька робота видатних 
вчених, а також їх опубліковані роботи, 
стали своєрідним фундаментом для побу-
дови вищевказаної системи. 

У передвоєний період математична 
освіта реально стояла на порозі введення 
НО в ШКМ. Але трагічні події воєнного та 
післявоєнного періодів відкинули пробле-
му впровадження НО в ШКМ набагато 
назад і дозволили повернутись до розгля-
дання її реалізації лише в 50-х роках. 
Доказом готовності шкільної математики 
прийняти у свої лави НО може служити 
широковідома і широкоцитована стаття 
П.С.Александрова та А.М.Колмогорова, 
яка датується 1941 роком [1]. Вона являла 
собою один із розділів потенційного шкіль-
ного підручника з алгебри і містила розроб-
ку введення усіх трьох основних методів 
НО: метод меж, метод врахування границь 
похибок та практичні прийоми наближених 
обчислень. Натомість в 50-х роках спосте-
рігається ситуація, коли дослідники по-
новому доводити необхідність введення в 
шкільну математику хоча б одного з мето-
дів НО, зокрема методу з нестрогим враху-
ванням похибок. 

У методичній літературі, видання 
якої передувало та супроводжувало період 

двох послідовних реформ середини 50-х 
початку 60-х р.р. розглядалися різні підхо-
ди, щодо потенційної наявності методів НО 
в ШКМ, однак свій вибір укладачі 
програми зупинили саме на правилах 
підрахунку правильних цифр (ПППЦ). 

Такий вибір, на наш погляд, поясню-
вався тим, що існуючий фрагментарний 
досвід введення НО в ШКМ (програми 
ГУСа 1927 року) стосувався саме методів 
нестрогого врахування похибок, а також 
тим, що саме ПППЦ отримали найбільшої 
популярності завдяки дослідженням та 
роботам В.М.Брадіса, які публікувались, 
доповнювались та перевидавались протя-
гом багатьох років великими тиражами. 
Загальновідомі роботи В.М.Брадіса адресу-
валися учням різних класів, студентам, а 
також вчителям-практикам. За словами са-
мого автора, він був активним пропаган-
дистом (ПППЦ) на протязі понад 30-ти 
років, починаючи з 1923 року [3].  

По завершенню другого етапу відбу-
лося офіційне введення НО в шкільні програ-
ми з математики у вигляді теми "Наближені 
обчислення" (16 годин), яка розпочинала 
вивчення математики у 6 класі. Після одер-
жання перших результатів роботи за новими 
програмами, несміливі зауваження щодо 
проблемних моментів вивчення НО в ШКМ 
набули масштабів всесоюзної дискусії, в ході 
якої проглядались діаметрально протилежні 
точки зору стосовно імовірнісного характеру 
ПППЦ, їх часткової невизначеності, 
недостатньої обґрунтованості та методичної 
неспроможності. 

Не дивлячись на розбіжність поглядів 
по вищенаведеним питанням, в основному 
учасники дискусії були одностайними в 
наступних принципових питаннях вивчен-
ня НО в ШКМ: 

� учні не отримують достатньої про-
педевтичної підготовки, що приводить до 
формування певних хибних стереотипів, а 
також ускладнює вивчення теми в подаль-
шому; 

� неприпустимою є �штучна універ-
сальність ПППЦ�, яка підтримується тим, 
що він залишається єдиним методом НО, 
що вивчається в школі; 
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� концентрація теоретичних відомос-
тей в межах одного розділу, а також його 
розміщення на початку навчального року, 
робить цей матеріал важкодоступним; 

� програми та навчальні посібники не 
розкривають шляхів подальшого застосу-
вання НО.  

Модернізація шкільної математики, 
яка відобразилася у програмі 1968 року, 
відповідним чином відреагувала на вище-
наведені зауваження: 

- пропедевтична робота почала від-
буватися в IV,V та VII класах; 

- матеріал з НО певним чином роз-
поділився по класах; 

- вивчення НО відбувалося посеред 
навчального року; 

- учнів знайомили з усіма трьома 
основними методами НО. 

Запропонована послідовність вивчен-
ня трьох основних методів НО є прямим 
відображенням ідей А.Колмогорова та 
П.Александрова, про які згадувалось вище 
[1]. На передові позиції виходять методи 
строгого врахування похибок, уособлюючи 
в собі як зміст навчання так і засіб для 
доведення ПППЦ. Саме через необхідність 
обґрунтувань НО згідно нової програми 
відбувається їх перенесення з 6 класу у 7-8 
класи. Бо, як відомо, чим ближче складні 
математичні конструкції наближаються до 
вікових можливостей учнів, тим більше 

втрачається їх математична строгість, 
рівень узагальненості та обґрунтованості. 

По завершенню третього етапу, який 
ми пов'язуємо із модернізацією шкільної 
математичної освіти кінця 60-х р. було 
вирішено та науково обгрунтовано питання 
змісту НО в ШКМ: провідні поняття  теорії 
НО та метод меж розглядалися у 7 класі під 
час вивчення другого розділу "Нерівності 
та їх застосування до наближених обчис-
лень" (30 годин); метод врахування границь 
похибок та ПППЦ розглядалися у 8 класі 
під час вивчення третього розділу "Орга-
нізація обчислень і обчислювальна техніка" 
(30 годин). При цьому набули актуальності 
проблеми створення та удосконалення 
методики вивчення НО. Першочерговою з 
яких виявилася проблема забезпечення 
взаємозв'язку НО зі змістом загального 
курсу математики та інших дисциплін. 

Чергове реформування шкільної осві-
ти (в тому числі і математичної) відбулося 
у 1978 році з виходом постанови, де 
відмічалась перевантаженість чинної 
програми. В результаті її впровадження 
було скорочено як зміст навчального 
матеріалу з математики (та деяких інших 
дисциплін), так і час на його вивчення. 
З�являється одразу три проекти програм з 
математики (перший у 1978 році, а два 
наступні у 1979 році).  

Таблиця 1 

Проект програми з 
математики 1978 року 

7 клас 3. "Наближені 
обчислення" (18 годин) 

1.Метод меж. 
2.ПППЦ 

Проект програми з 
математики 1979 року 

8 клас 1. "Наближені 
обчислення" (15 годин) 

Метод 
врахування 
границь 
похибок 

Проект програми з 
математики 1979 року 

7 клас 2. "Наближені 
обчислення" (12 годин) 

ПППЦ 

 
У контексті аналізу подій цього 

періоду (на політичному забарвлені якого 
наголошували Р.Черкасов та Г.Глейзер [6]), 
можна припустити, що провідним принци-
пом, яким керувалися укладачі проектів 
програм з математики у виборі пріоритет-
ності методів НО в ШКМ, було наступне: 

обрати і, в деяких випадках, зробити спро-
бу обґрунтування будь-якої комбінації 
методів НО, при цьому в жодному разі не 
повторюючи досвід програми з математики 
1968 року (див. табл. 1). Ще до появи цих 
проектів, але вже після оприлюднення 
вищезгаданої постанови у 1978-79 н.р., 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 24. � 2005. 
 

 

292 

було рекомендоване спочатку часткове, а 
потім і остаточне виключення відомостей з 
НО із курсу алгебри VIII класу. Часткове 
скорочення планувалось за рахунок виклю-
чення із теми �Наближені обчислення� 
питання �Оцінка похибок результатів дій�, 
а також розглядання дій з наближеними 
даними за ПППЦ без посилань на теореми 
про границі похибок. Проте вже через 
місяць було вирішено повністю скон-
центрувати матеріал з НО у курсі алгебри 
VII класу. В ньому залишилися лише два 
методи НО: метод меж та ПППЦ. Метод 
врахування границь похибок був виклю-
чений із програми, так як він вважався 
занадто складним для сприйняття школяра-
ми. Майже у такому принциповому вигляді 
НО і продовжили своє існування аж до 
впровадження сучасних програм. Така 
сконцентрованість відомостей в одному 
класі йшла врозріз з численними дослід-
женнями фахівців, зокрема В.Грибанова, 
В.Прочухаєва, Р.Хабіба, які в своїх роботах 
неодноразово вказували на те, що НО слід 
вивчати поступово та систематично.  

Вищевказані проекти програм з мате-
матики набули широкого обговорення на 
сторінках періодичних видань. Зокрема 
методисти та вчителі-практики того часу 
критикували як сам факт частого реформу-
вання математичної освіти, так і принцип 
реформування за так званим �методом 
ножиць�. Останні, на їх думку, не були 
навіть необхідним гарантом забезпечення 
доступності навчального матеріалу, так як 
багато важливих речей при такому підході 
не отримують логічно-структурної завер-
шеності (викладаються неповно; не під-
кріплюються достатньою кількістю прик-
ладів та задач, тощо). В результаті вищезаз-
начених обговорень остаточна програма з 
математики так і не була опублікована, 
натомість кожного року публікувались ско-
ректовані програми, які діяли лише один рік.  

У цей же період (середина 80-х поча-
ток 90-х років) розпочинаються процеси 
глобальної перебудови як в системі освіти 
так і в загальному державотворенні.  

Згідно сучасної методичної літерату-
ри, до 1991/92 навчального року школи 

України працювали за програмами, затвер-
дженими Міністерством освіти СРСР, які у 
1986 році було розроблено з урахуванням 
потреб модернізації ШКМ і досвіду впро-
вадження попередніх програм [13]. У 1991 
році, спираючись на чинну програму в 
Україні запропонували перехідну програ-
му, розраховану на найближчу перспек-
тиву. Програма передбачала скорочення 
часу на вивчення математики у 5-9 класах, 
а також вивчення окремих тем курсу з 
різним ступенем повноти. Майже весь 
матеріал з НО ставав не обов'язковим для 
вивчення з усіма учнями: "З метою розван-
таження програми передбачається огля-
дове вивчення теми "Наближені обчислен-
ня", при вивченні якої вважається доціль-
ним відмовитися від вироблення навичок 
знаходження абсолютної та відносної 
похибок, а також виконання дій над набли-
женими значеннями" [9]. Згідно програм 
питання з НО були розпорошені по різних 
темах та класах, що зазвичай суперечило 
чинним підручникам того часу, а також 
підкріплювало їх відокремленість від 
традиційного навчального матеріалу. 

Ігнорування НО, як складової загаль-
ної обчислювальної культури, співпало та 
підсилилось широким впровадженням у 
шкільну практику мікропроцесорної техні-
ки (МК). Тривалий час НО позиціонува-
лись перш за все як засіб раціоналізації 
обчислень, а вже потім як необхідний ін-
струментарій для роботи з об'єктивно 
існуючими наближеними значеннями вели-
чин, саме тому залишалося без відповіді 
питання співіснування нових (на той час) 
обчислювальних засобів та методів НО в 
ШКМ. Відповідь на це питання потребувала і 
потребує концептуального переосмислення 
методичної системи вивчення НО. 

Ретроспективний аналіз проблеми 
вивчення НО в школі дозволяє зробити 
висновок, що при побудові нової концепції 
вивчення в шкільній математиці НО до-
цільно враховувати наступні передумови: 

♦ розвиток сучасної обчислювальної 
техніки дозволяє надання пріоритету мето-
дам зі строгим врахуванням похибок, 
зокрема методу меж, понятійний апарат 
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яких тісно пов'язаний з традиційним 
змістом навчального матеріалу; 

♦ створення понятійно-інформаційної 
бази для вивчення НО, а також запобігання 
формування "негативного навчального 
досвіду" [11], що пов'язаний з домінуван-
ням точних значень величин, вимагає 
розпочати вивчення певних елементів 
теорії НО ще напочатку основної школи; 

♦ формування провідних понять НО 
в основній школі доцільно проводити 
шляхом їх доречного, адаптованого 
вкраплення у традиційний зміст навчаль-
ного матеріалу, в умовах підвищеної уваги 
до психологізації навчання [9]; 

♦ для запобігання ізольованості 
елементів теорії НО в ШКМ, вищезаз-
начене вкраплення необхідно підсилити 
створенням комплексної системи засобів 
навчання, можливою організацією навчан-
ня у так званому фоновому режимі [12], а 
також з урахуванням залежності ефектив-
ності засвоєння знань [10] від  

- кількості та тривалості навчаль-
них інтервалів, 

- часу між навчальними інтерва-
лами, 

- періодичного повернення до того 
самого навчального матеріалу, але в нових 
ускладнених умовах. 

Подальшого дослідження при побу-
дові оновленої концепції вивчення НО в 
сучасних умовах потребують питання 
використання комунікаційно-інформацій-
них технологій. 
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Резюме. Клиндухова В.М. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ШКОЛЕ. Ретроспективный анализ проблемы изучения 
приближенных вычислений в школе есть первым шагом к попытке ее решения. Основной его целью 
есть предотвращения ошибок, а также трансформирование достижений прошлого в современный 
учебный процесс в соответствии с требованиями настоящего. 

 
Summary. Klindukhova V. THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PROBLEM OF 

STUDYING OF ROUGH CALCULATIONS IN SCHOOL. Retrospective analysis of the problem of 
approximate calculations study at school is the first step to the attempt of its solving. Its principal purposes are to 
avoid the mistakes and to transform the achievements of the past into the contemporary educational process 
according to the modern demands. 
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