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Розкривається суть аксіоматичного методу, логічних основ побудови шкільного курсу геометрії 
і ретроспектива їх співвідношень на практиці. 

 
 
Аксіоматичний метод – спосіб побу-

дови наукової теорії, за яким в її основу 
покладені деякі вихідні положення (су-
дження) – аксіоми або постулати, з яких 
всі інші твердження цієї теорії (теоре-
ми) повинні виводитися шляхом чисто 
логічних міркувань, що їх називають 
доведеннями. Логічні правила цих мір-
кувань строго фіксовані. В межах теорії 
залишається невизначеною невелика 
кількість вихідних понять (хоча можна 
вважати, що аксіоми є їхніми непрями-
ми означеннями). На основі вихідних 
понять шляхом явних означень вводять-
ся всі інші поняття теорії. На основі 
означень і аксіом доводяться теореми.  
У розвитку аксіоматичного методу 

розрізняють три етапи. Перший етап 
характеризується аксіоматичною побу-
довою силогістики в працях Аристотеля 
і геометрії в «Началах» Евкліда. Особ-
ливістю цього періоду є змістове засто-
сування аксіоматичного методу. На цей 
час ще не існувало точного опису стру-
ктури доведення, в міркуваннях викори-
стовувалися посилання на геометричну 
очевидність та інтуїцію, введення тер-
мінів відбувалося без необхідної чіткос-
ті та однозначності. На другому етапі 
(кінець XIX початок XX століття) від-
бувається поступове звільнення від 
спроб змістової аксіоматичної побудови 
теорій і перехід до формального розу-
міння аксіоматичного методу. Перехід 
від змістового аксіоматичного методу 
до напівформального був підготовлений 

відкриттям неевклідової геометрії М.І.Ло-
бачевским (1829). На третьому, сучас-
ному етапі, аксіоматичний метод розу-
міють як спосіб конструювання форма-
лізованих мовних систем, що веде до 
чіткого розрізнення штучної формалізо-
ваної мови і тієї змістової предметної 
області, яка в ній відображена. 
До ХІХ століття зразком логічної 

строгості були «Начала» Евкліда, аж 
допоки не виявилися суттєві недоліки в 
їх побудові. Строге аксіоматичне обґру-
нтування геометрії Евкліда вперше було 
здійснено наприкінці ХІХ століття в ро-
ботах М. Пієрі (1860 – 1904), Д. Гільберта 
(1862 – 1943), В.Ф.Кагана (1869 – 1953) 
та інших. Найбільшу популярність мала 
система аксіом, сформульована 
Д.Гільбертом в роботі «Основи геомет-
рії» (1899).  
Існують різні системи обґрунтування 

геометрії, які уможливлюють виведення 
із запропонованих аксіом усіх теорем 
евклідової геометрії.  

І. Системи аксіом евклідової геомет-
рії, які приймають за вихідне поняття 
«рух» (М.Пієрі, Ф.Шур, Віллерс, Ф.Бах-
ман, А.Дельсерт).  

ІІ. «Метричні» системи аксіом евк-
лідової геометрії (В.Ф.Каган, О.Верлен, 
Р.Л.Мур, Дж.Д.Біркгоф, О.В.Погорєлов). 

ІІІ. Векторна аксіоматика евклідової 
геометрії (Г.Вейль). 
Але формально вони еквівалентні, а 

різняться лише методичними підходами 
до побудови курсу геометрії.  
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Аксіоматичний метод широко засто-
совується в математиці, математичній 
логіці, у деяких розділах фізики і біоло-
гії. І все ж за межами логіко-
математичних наук сфера його застосу-
вання незначна.  
Логічні основи геометрії – це фун-

дамент геометрії, який має відповідати 
вимогам логіки. А логіка (від давньог-
рецького λογος – слово, розум, мірку-
вання) – наука, яка досліджує впорядко-
ваність людського мислення, його зако-
ни, форми і прийоми. Основними зако-
нами логіки називають закони тотожно-
сті, суперечності, виключення третього і 
достатньої підстави, оскільки вони ви-
ражають базові риси логічно правиль-
ного мислення. А саме: визначеність, 
послідовність, несуперечливість і об-
ґрунтованість думки. Основними кате-
горіями логіки є: поняття (їх види і 
означення), судження, закони логіки, 
твердження (їх види і доведення), за-
дачі (їх види і розв’язання) тощо. Отже, 
будувати шкільний курс геометрії на 
логічних основах – це означає всі його 
поняття, означення, класифікації, твер-
дження, їх доведення, задачі тощо пода-
вати відповідно до вимог логіки. Усі 
складові частини підручника геометрії 
мають бути коректно викладені з погля-
ду логіки. Досягти цього не легко, але 
треба. 

Вичерпну систематизацію логічних 
напрямів побудови курсу геометрії було 
створено Міжнародною комісією з ви-
кладання математики на Міланській 
конференції в 1914 році. Вона містить 
чотири напрями: 

� А – формально-логічний; 
� В – досвідно-дедуктивний (рівень 

ВА , ВВ , ВС );  
� С – інтуїтивно-дедуктивний; 
� D – інтуїтивно-експериментальний. 
Напрям А – характеризується пов-

ним відмовленням від інтуїції. Основні 
поняття (точка, пряма тощо) означають-
ся неявно через аксіоми. 
Особливістю напряму В є те, що ос-

новні поняття і відношення запозичу-

ються з досвіду. Всі інші міркування та 
етапи побудови здійснюються дедуктив-
но. В межах цього напряму розрізняють 
три рівні: 

- ВА – формулюються всі необхідні 
аксіоми; 

- ВВ – явно подається тільки частина 
аксіом; 

- ВС – формулюються тільки ті аксі-
оми, зміст яких не здається  очевидним. 
Напрям С – інтуїтивно-дедуктивний. 

В побудові курсу одночасно використо-
вується інтуїція і строгі доведення, які 
не відокремлюються одна від одного. 
Напрям D – інтуїтивно-експеримен-

тальний. В побудові курсу геометрії та-
кого рівня основні поняття і відношення 
запозичуються з досвіду, геометричні 
факти встановлюють за допомогою екс-
перименту.  

Логічні основи побудови шкільної ге-
ометрії традиційно пов’язували з аксі-
оматичним методом, «Началами» Евк-
ліда та підручниками «Геометрії» ака-
деміків А.М.Колмогорова і 
О.В.Погорєлова. Майже 30 років логічну 
будову шкільної геометрії ототожню-
вали зі створенням аксіоматичних на-
вчальних курсів. З тих пір у багатьох 
учителів і методистів утвердилась ду-
мка, що логічно коректним можна 
вважати тільки аксіоматичний курс 
геометрії. Зробимо невеличку ретро-
спективу у таке трактування логічних 
основ геометрії. 
Основи математики у вигляді логіч-

но досконалої математичної теорії, що 
виходила з мінімуму вихідних поло-
жень, намагався викласти Евклід ще в 
ІІІ ст. до н.е. Основну свою працю гре-
цькою мовою він називав „Στοιχεϊα”, 
тобто стихії. Латинською мовою її нази-
вали „Elementa”(елементи), російською 
– „Начала”, тобто початки або основи. 
Цей твір Евкліда – ранній попередник 
сучасного способу аксіоматичної побу-
дови математичних наук. 
Праця Евкліда складається з 13 книг. 

Планіметричний матеріал викладено у 
перших шести книгах, а стереометрич-
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ний у трьох останніх. У 7-9 книгах по-
даються елементи теорії чисел, а в 10 – 
геометрична теорія ірраціональних чи-
сел. Кожна книга починається з озна-
чень тих термінів, які зустрічаються в 
ній, а потім ідуть твердження (теореми і 
задачі). В першій книзі перераховують-
ся також аксіоми і постулати. 
Аксіоматична будова геометрії в 

«Началах» Евкліда була недосконалою, 
зокрема: 

• не виокремлювалися первісні по-
няття, а формулювалися означення для 
всіх понять; 

• введення термінів відбувалося без 
необхідної чіткості та однозначності; 

• в міркуваннях використовувалися 
посилання на геометричну очевидність 
та інтуїцію;  

• не існувало точного опису струк-
тури доведення. 
До ХХ століття у всіх країнах геомет-

рію викладали за Евклідом. Це було або 
майже точне наслідування «Начал» (як в 
Англії), або вільне трактування, подібно 
до робіт Лежандра (у Франції). Вітчизня-
ні підручники і посібники з геометрії в 
різні часи будувалися за напрямами В, С, 
D – від досвідно-дедуктивного до інтуї-
тивно-експериментального.  
До середини ХХ століття усі вітчиз-

няні школи дотримувалися рівня ВВ, 
тобто розповідали учням про можли-
вість аксіоматичної побудови геометрії, 
але формулювали тільки частину аксі-
ом; важливіші і доступніші для учнів 
теореми доводили, але й використову-
вали знання, отримані з досвіду. Згодом 
академіки А.М.Колмогоров [1] і О.В.По-
горєлов [2] запропонували для загально-
освітніх шкіл курси геометрії, орієнто-
вані на рівень ВА – відразу формулюва-
ли всі аксіоми, потрібні для викладу пе-
рших розділів.  
Мрією академіка А.М.Коломогорова 

було привести логічні основи сучасної 
математики до такого стану, щоб їх мо-
жна було викладати в школі підліткам. 
Навіть у навчальному посібнику для уч-
нів він умістив пункт «Про логічну бу-

дову геометрії» [1, с. 372], який почина-
вся такими словами. 

«Логічно строгий курс геометрії бу-
дують так: 

1. Перераховують основні геометри-
чні поняття, які вводяться без означень. 

2. За їх допомогою означаються усі 
інші геометричні поняття. 

3. Формулюються аксіоми. 
4. На основі аксіом і означень дово-

дять усі інші геометричні твердження».  
А.М.Колмогоров, говорячи про логі-

чні основи шкільного курсу геометрії, 
основну увагу звертав на поняття і тве-
рдження.  
О.В.Погорєлов найціннішим у гео-

метрії вважав доведення: «Головне за-
вдання викладання геометрії в школі – 
навчити учня логічно міркувати, аргу-
ментувати свої твердження, доводити. 
Дуже небагато з тих, хто закінчить шко-
лу, стане математиками, а тим більше 
геометрами. Будуть і такі, які в своїй 
практичній діяльності жодного разу не 
скористаються теоремою Піфагора. 
Проте навряд чи знайдеться хоча б 
один, кому б не довелося міркувати, 
аналізувати, доводити». Поняттям і 
означенням він не надавав великого 
значення. Це відмічали навіть його ко-
ментатори: «Але означенням в побудові 
систематичного курсу геометрії відво-
диться як би другорядна роль. Автор 
навчального посібника вважає, що нечі-
тке відтворення учнями означення не 
повинно заважати йому правильно до-
водити теорему» [3, с. 14]. Так дивилися 
на шкільну геометрію впродовж двох 
останніх десятиліть. А оскільки дове-
дення становлять тільки незначну час-
тину логіки, тоді питання про логічну 
основу шкільної геометрії піднімалось і 
обговорювалось рідко. 
Багаторічна практика переконливо 

показала, що побудовані на аксіоматич-
ній основі підручники геометрії для ос-
новної школи не тільки надто важкі, а й 
надто нецікаві. Знання про можливість 
побудови геометрії на аксіоматичній 
основі потрібне філософам і математи-
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кам. Саме розуміння цього дозволило 
вченим відкрити неевклідові геометрії, 
істотно змінити погляди на сутність на-
уки. Ніякої іншої ролі в навчанні геоме-
трії аксіоматика не виконує – ні стосов-
но кращого осмислення означень понять 
і доведень теорем, ні щодо умінь 
розв’язувати задачі. 
Адаптований для школи аксіоматич-

ний курс геометрії не тільки малозрозу-
мілий через надмірну абстрактність, а й 
надто бідний змістом. У ньому основна 
увага звертається на найперші теми, на 
очевидні твердження, а на вивчення 
найцікавіших питань (коло Ейлера, три-
кутники Наполеона, чевіани трикутни-
ка, паркети і орнаменти, задачі на розрі-
зання фігур тощо) не вистачає часу. Він 
виявляється недостатнім для моделю-
вання об’єктів і процесів реального сві-
ту. Люди, тварини, рослини, різні будо-
ви і механізми – речі неопуклі, а в шкі-
льній геометрії традиційно обмежува-
лися вивченням тільки опуклих фігур: 
опуклих кутів, многокутників, многог-
ранників, тіл обертання.  В результаті 
учні часто не знають, скільки сторін має 
неопуклий чотирикутник, скільки гра-
ней – неопукла шестикутна призма то-
що.  
Все ж, ще й тепер немало учителів і 

методистів дотримуються традиційної 
думки про те, що основне в шкільній 
геометрії – аксіоми і теореми, що аксіо-
матичний курс геометрії цікавіший від 
інших, що він - мов цікава гра, збуджує 
інтерес учнів. Геометрію вивчають в 
школі не тому, що вона – «гра», а тому, 
що вона потрібна багатьом людям. Пот-
рібна так само, як фізика, хімія, геогра-
фія, астрономія, біологія та інші навча-
льні дисципліни. Для майбутніх науко-
вців та інженерів вона потрібна як засіб, 
«знаряддя, таке саме, як штангель, зу-
било, ручник, терпуг для слюсаря» 
(О.М.Крилов), для всіх інших – як чудо-
вий матеріал для розвитку логічного 
мислення учнів, адже «геометрія – пра-
вителька всіх розумових пошуків» 
(М.В.Ломоносов). А ще вона – великий 

згусток загальнолюдської культури. «У 
величезному саду геометрії кожний мо-
же підібрати собі букет за смаком» 
(Д.Гільберт).  
Логічні основи – необхідна умова 

побудови шкільного курсу геометрії, 
але їх не слід зводити до аксіоматичного 
методу.  Бажано так будувати шкільний 
курс геометрії, щоб усі його поняття, 
означення, класифікації, твердження та 
їх доведення, задачі тощо подавати від-
повідно до вимог логіки. 
Розглянемо кілька алогізмів, яких 

слід наполегливо позбавлятися.  
1. «Означення. Означення – це тве-

рдження, в якому роз’яснюється (через 
відомі поняття), які саме об’єкти або 
властивості підпадають під дану назву».  
Таке означення не є коректним хоча 

б тому, що означення – це речення, але 
не твердження. (Учням краще пояснити 
так. Означення – це речення, в якому за 
допомогою вже відомих понять і їх вла-
стивостей розкривається зміст нового 
поняття). 

2. Поділ трикутників на різносто-
ронні, рівнобедрені і рівносторонні з 
логічного погляду неправильний, бо 
кожний рівносторонній трикутник є 
водночас і рівнобедреним. (Правильною 
є інша класифікація. Усі трикутники 
поділяються на два види: різносторонні 
і рівнобедрені, а рівнобедрені – на рів-
носторонні і не рівносторонні). 

3. Неправильно ні з погляду матема-
тики, ні з погляду логіки ототожнювати 
відстань від точки до променя (чи відрі-
зка) з відстанню від точки до прямої, 
якій належать промінь чи відрізок. (Таке 
розуміння відстані приводить до непра-
вильних формулювань теорем і логічно 
неправильних доведень). 
Тепер  школи поступово переходять 

на нові підручники геометрії. Викорис-
товуються підручники таких авторських 
колективів. 

• Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.; 
• Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владимиро-

ва Н.Г.; 
• Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.; 
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• Апостолова Г.В.; 
• Єршова А.П., Голобородько В.В. 

та ін.; 
•  Істер О.С. 
Вони різні, але логічні основи усіх 

істотно відрізняються від логічних основ 
підручників О.В.Погорєлова і А.М.Колмо-
горова та ін. Жоден з цих підручників не 
будується на аксіоматичній основі. Це 
добре, оскільки практика останніх деся-
тиліть переконливо показала, що побу-
довані на аксіоматичній основі підруч-
ники геометрії для основної школи не 
тільки надто важкі, а й надто нецікаві. 
Підіб’ємо підсумки. Не треба логічні 

основи шкільного курсу геометрії пов’я-
зувати тільки з його аксіоматичною бу-
довою. І підручник, побудований на ак-
сіоматичній основі, може бути некорек-
тним з погляду логіки, а підручник, в 
якому аксіоми навіть не згадуються, з 
погляду логіки може бути цілком корек-
тним. Багаторічна практика переконли-

во показала, що для загальноосвітніх 
шкіл, а особливо основної, будувати ку-
рси геометрії на аксіоматичній основі 
недоцільно. Для таких шкіл найкраще 
підходить викладання геометрії на дос-
відно-дедуктивному рівні (ВВ), коли яв-
но подається тільки частина аксіом. Але 
на якому б рівні геометрія не виклада-
лась, на якому б не писалися підручни-
ки, завжди слід дотримувати законів ло-
гіки та її основних вимог. 
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