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Розкрито місце і значення історичного матеріалу для формування та розвитку пі-

знавального інтересу учнів основної школи до вивчення алгебри. Побудована система 
джерел пізнавального інтересу до вивчення математики. 
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Постановка проблеми. У сьомому 
класі учні основної школи починають зна-
йомитися з новими розділами математики 
– з алгеброю та геометрією. На перших 
етапах вивчення цих шкільних предметів 
учитель повинен зацікавити учнів ними, 
показати їх практичне застосування. У по-
дальшому процесі навчання педагогу не-
обхідно підтримувати та розвивати інтерес 
учнів до вивчення математики. Тут у на-
годі вчителю стає історія математики, яка 
допоможе зацікавити школярів, і підтри-
мувати їх пізнавальний інтерес протягом 
усього періоду вивчення дисциплін. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Аналізуючи дисертаційний фонд різних 
країн, ми визначили, що окремі аспекти 
методики використання історизмів при 
навчанні математиці учнів основної школи 
висвітлені у дисертаційних роботах Б.В.Бол-
гарського, В.М.Беркутової, К.А.Малигіна, 
С.М.Набісова, П.В.Мартиросяна, А.Т.Умаро-
вої, З.Касаєвої, О.В.Шабашової, Д.В.Смоля-
кової, Л.О.Рупакової, А.Т.Хохлова, Г.І.Глей-
зера, Ю.С.Свистунової, М.А.Скоробагатої, 
К.Нурсултанова, У.К.Шерматової, В.О.Алек-
сєєвої, С.С.Мучкаєвої та ін. 

Окремим питанням історії математики 
присвячені роботи Г.П.Бевза, В.Г.Бевз, 
А.І.Бородіна, Л.М.Вивальнюка, Н.Я.Вілен-
кіна, М.Я.Вигодського, Б.В.Гнеденка, 
І.Я.Депмана, М.Я.Ігнатенка, Е.Кольмана, 
А.П.Юшкевича та ін., елементи історії ма-
тематики в школі розглянуті у роботах 
Г.І.Глейзера, Л.Я.Зоріної, К.А.Залигіна, 

В.П.Мишевського, В.Н.Молодшого, В.О.Та-
деєва, історія виникнення математичної си-
мволіки розглянута В.Г.Коваленком, І.Ф.Слєд-
зінським, І.Ф.Тесленком та ін., біографії 
окремих вчених-математиків висвітлені 
В.Г.Бевз, Е.Т.Беллом, А.Г.Конфоровичем, 
М.В.Шмигаєвським та ін., підбірки історич-
них задач різних епох та країн знаходимо у 
роботах А.Г.Конфоровича, Ю.В.Нестеренка, 
С.Н.Олехніка, Г.Н.Попова, М.К.Потапова, 
В.Д.Чистякова та ін. 

Сучасні підручники містять у певному 
обсязі матеріал з історії математики. Так, у 
підручниках з алгебри для 7 класу в істо-
ричних довідках розглянуті питання похо-
дження назви науки „Алгебра”, знаків 
арифметичних дій та математичної мови, 
понять „функція” та „змінна величина”, 
показано доведення формул скороченого 
множення геометричним способом, істо-
рію виникнення декартової системи коор-
динат та способів розв’язування систем 
лінійних рівнянь, історію доведення тео-
реми П. Ферма. Також підручники містять 
портрети визначних учених аль-Хорезмі, 
Ф.Вієта, Лейбніца, Р.Декарта, Піфагора та 
ін., біографії вчених-математиків: як 
Ф.Прокоповича, М.В.Остроградського, 
Д.О.Граве, М.П.Кравчука та ін. 

У підручниках алгебри для 8 класу ро-
зглядають історію виникнення дробів зі 
змінними величинами, степенів з цілими 
показниками, стародавній вавілонський 
спосіб обчислення кореня квадратного з 
довільних додатних чисел 
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числа – виникнення множини дійсних чи-
сел та легенду про виникнення ірраціона-
льних чисел, показано еволюцію методів 
розв’язування квадратних рівнянь, спосо-
бу розв’язування кубічних рівнянь (метод 
Дж.Кардано), рівнянь четвертого степеня 
(Л.Феррарі) та рівнянь степеня вище чет-
вертого. У підручниках надруковані порт-
рети М.П.Кравчука (пам’ятник), Р.Декар-
та, Піфагора, М.А.Чайковського, Ф.Вієта, 
Н.Тарталья та ін., біографії – Г.Ф.Вороно-
го, В.М.Глушкова, В.Й.Левицького та ін. 

У історичних довідках підручників з 
алгебри 9 класу висвітлюється історія до-
ведення нерівностей О.Л.Коші, В.Я.Бу-
няковського та коротко подаються 
біографії цих вчених, історія виникнення 
понять „функція” та „прогресія”, описані 
етапи розвитку прикладної математики, 
теорії ймовірностей. Підручники містять 
портрети Дж.Кардано, Б.Паскаля, В.Буня-
ковського, М.В.Остроградського та ін., а 
також біографії – М.П.Кравчука, 
М.В.Остроградського, Я.Бернулі та ін. 

Також зазначимо, що всі підручники 
містять історичні задачі, детальний аналіз 
яких ми здійснили у статті [5]. 

У великому інформаційному світі 
вчитель поставлений перед проблемою 
відбору матеріалу з історії математики. Ця 
проблема ускладнюється ще тим, що цей 
матеріал рекомендований сучасною про-
грамою для використання на уроках мате-
матики з метою розвитку пізнавального 
інтересу учнів, а години на його вивчення 
не відводяться. 

Мета статті – показати місце і зна-
чення історизмів в розвитку пізнавального 
інтересу учнів основної школи при на-
вчанні їх алгебри. 

Виклад основного матеріалу. Інтерес 
учнів основної школи, якщо його постійно 
не підтримувати, може згасати одразу або 
поступово. Велике значення при цьому 
має вік та індивідуальні особливості шко-

лярів, які ми більш детально розглянули у 
статті [7]. У даній статті ми лише зазначи-
мо, що інтерес учнів 7-9 класів стає більш 
стійким, у порівнянні з 5-6 класами. Учні 
глибше занурюються у матеріал, що ви-
вчається, збільшується час зосередження 
їх уваги.  

Інтерес учнів 13-15 років стає спря-
мованим на зміст предмету. Школярі 
більш свідомо прагнуть подолати трудно-
щі, розв’язати більш складні задачі, їх ста-
влення до навчання стає критичнішим, 
вони починають висловлювати власні ду-
мки та відстоювати їх. 

Одним із способів привернення уваги 
учнів до навчання математики є збуджен-
ня пізнавального інтересу до предмету. 
Робити це можна по-різному. До способів 
розвитку пізнавального інтересу учнів ми 
будемо відносити використання у навча-
льному процесі: дидактичних ігор (іміта-
ційних, рольових, ситуаційних, ігор-
змагань, естафет, математичних турнірів, 
лото, доміно, конструювання тощо); 
зв’язків математики з іншими науками, 
(природою, технікою, космосом, виробни-
цтвом, мистецтвом тощо); елементів іс-
торії науки (історичних задач, біографій і 
портретів учених-математиків, історичних 
довідок, софізмів, відомостей про історію 
розвитку математичної мови, тощо); ціка-
вого матеріалу (проблемних ситуацій, за-
дач з несподіваною відповіддю, задач-
жартів, задач у віршах, задач з цікавим 
змістом, завдань на увагу, ознайомлення 
учнів з науково-педагогічною діяльністю 
авторів підручників тощо). 

На основі проведеного аналізу праць 
психологів, педагогів і методистів, власно-
го досвіду, теоретичних та практичних 
розробок і педагогічного досвіду, нами 
розроблено систему джерел збудження 
пізнавального інтересу учнів до вивчення 
математики, яка включає чотири взаємо-
пов’язані компоненти: зміст навчального 
матеріалу; організацію процесу навчання; 
особистість вчителя; особистість учня. 

Кожне з визначених джерел є акуму-
лятором різноманітних ідей, засобів, спо-
собів, прийомів, форм і видів діяльності 
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вчителя і учня, які самі по собі та у єдності 
своїй створюють вплив на формування, 
розвиток і збудження пізнавального інте-
ресу учнів до вивчення математики. Про-
аналізуємо детальніше кожен із компонен-
тів системи. 

1. Зміст навчального матеріалу. З ньо-
го школярі черпають нову, невідому для 
них інформацію, яка при вдалому її подан-
ні викликає почуття новизни і здивування: 
наскільки багатий наш світ та як багато 
всього ще треба пізнати. Набуті знання до-
помагають учню по-новому сприймати на-
вчальний матеріал, розглядати його під но-
вим кутом зору, пережити почуття задово-
лення та успіху за власні досягнення.  

Зміст навчання буде важливим стиму-
лом для збудження пізнавального інтересу, 
якщо включатиме: відкриття нового у ві-
домому, цікаві, доказові приклади, роз-
криття краси математичних закономірнос-
тей, історичні довідки, софізми, біографії 
вчених, історичні, нестандартні задачі та 
задачі підвищеної складності, практичне 
значення та застосування матеріалу, внут-
рішні та міжпредметні зв’язки, зв’язки з 
природою, з космосом, з технікою, фузіо-
нізм, демонстрацію сучасних досягнень у 
науці тощо. За цих умов уроки суттєво урі-
зноманітнюються та стають цікавішими.  

Включення у навчальний процес ві-
домостей з історії науки допомагає роз-
крити учням, як розвивалася математика, 
які потреби людини сприяли цьому розви-
тку; розв’язування історичних задач та 
софізмів сприяють розвитку логічного ми-
слення школярів, повідомлення біографій 
вчених здійснюють виховний вплив на 
учнів. Історія математики розкриває перед 
учнями старі забуті способи швидкої ліч-
би, допомагає свідомому і кращому сприй-
манню та запам’ятовуванню матеріалу, 
показує її практичне застосування. 

У процесі свого розвитку підлітки по-
требують взірця для наслідування. Вчителі 
мусять усвідомлювати цю потребу підрос-
таючого покоління і подавати варті того 
зразки для наслідування. З цією метою 
бажано використовувати приклади справді 
видатних особистостей – вчених, які дола-

ли перешкоди, самостійно опановували 
науку, робили помилки і відкривали нові 
закони тощо. Прикладом для наслідування 
можуть стати і математики давнини, і су-
часні математики.  

Справжнім прикладом для насліду-
вання може стати працелюбність і праце-
здатність видатного українського матема-
тика Г.Ф.Вороного (1868 –1908). Про його 
життєвий і творчий шлях бажано повід-
омити учням у той час, коли вони будуть 
вивчати розкладання квадратного тричле-
на на множники. На самому уроці можна 
повідомити про перше дослідження 
Г. Вороного, яке він зробив у 16 років, бу-
дучи ще гімназистом. У 1884 р. у “Журна-
лі елементарної математики” для дослі-
дження була запропонована тема: “Роз-
клад многочленів на множники, побудо-
ваний на властивостях коренів квадратно-
го рівняння”. Редакція одержала лише од-
ну роботу, а саме від Г.Вороного. Уже в 
1885 р. в журналі була надрукована його 
перша стаття, в якій, крім розв’язання по-
ставленої задачі, наводилась значна кіль-
кість прикладів. 

Корисно для учнів ознайомитися з 
окремими фрагментами щоденника учено-
го, які свідчать про безмірну відданість 
обраній справі. Він згадує про те, що ко-
лов вночі шпилькою пальці, аби не засну-
ти в час визначений ним самим для на-
вчання. У іншому місці (31 березня 1887 
року) він пише: “Я вот уже второй день 
сижу над вычислением солнечного затме-
ния 7-го августа. Вчера работал 10 часов, 
сегодня часов 7. Работа значительно дви-
нулась вперед, но я чувствую себя страш-
но утомленным, тем более, что целых два 
дня  не выходил на свежий воздух. Циф-
ры, цифры  и т.д. Я вчера так ими набил 
себе голову, что они меня мучили всю 
ночь, так что даже я вынужден был встать 
и облить себе голову водой. Точно так же 
и сегодня придется прибегнуть  к этому 
средству”. 

2. Способи організації пізнавальної ді-
яльності. У першу чергу, організовувати 
пізнавальну діяльність необхідно так, щоб 
забезпечувалося виконання та раціональне 
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поєднання всіх дидактичних принципів, а 
саме: спрямованості навчання на реаліза-
цію мети освіти; науковості; доступності; 
врахування індивідуальних та вікових 
особливостей; зв’язку теорії з практикою, 
з життям; свідомості й активності; наочно-
сті; систематичності та послідовності, 
емоційності, міцності знань, умінь та на-
вичок, індивідуального підходу до учнів, 
історизму та паралелізму Хекла. Усі ці 
принципи взаємопов’язані та утворюють 
певну систему, яка визначає структуру ос-
новних положень організації навчального 
процесу, що призводить у кінцевому ре-
зультаті до реалізації головної мети на-
вчання – розвитку всебічно розвинутої 
особистості із сформованими та розвине-
ними інтересами, в тому числі і пізнаваль-
ним.  

Принцип історизму – це розгляд пред-
метів та явищ в їхньому історичному розви-
тку. Принцип паралелізму Хекла полягає у 
тому, що поряд з розкриттям основ науки, 
зокрема, математики, необхідно здійснюва-
ти певні кроки в історію її розвитку. Його у 
свій час підтримували Ф.Клейн, А.Пуан-
каре, Д.Пойа, Р.Том, Х.Фройденталь. 

Виходячи з позиції принципу істориз-
му та паралелізму основні математичні 
поняття, ідеї повинні включатися у зміст 
навчального матеріалу не в „завершено-
му” вигляді, а в динаміці свого розвитку. 
Найкращою ілюстрацією реалізації цього 
принципу в процесі вивчення математики 
є введення і розширення поняття числа.  

3. Особистість учителя. Дуже часто 
особистість учителя і бажання її насліду-
вати визначають ставлення учнів до ви-
вчення конкретного предмету і навчання 
взагалі. Учнівська аудиторія достатньо 
різнопланова як за психологічними харак-
теристиками, так і за інтелектуальним роз-
витком, а особливо за інтересами. Тому, 
щоб зацікавити учнів своїм предметом, 
вчитель повинен бути всебічно розвину-
тою, ерудованою особистістю, володіти 
загальнокультурними, психологічними, 
педагогічними знаннями та знаннями з 
предмету та методики його викладання 
тощо, тобто мати високий рівень профе-

сійної культури.  
4. Особистість учня. У психології осо-

бистість розглядається як складна систему 
психічних властивостей, які розвиваються 
в індивіді під впливом багатьох факторів 
під час діяльності та спілкування з іншими 
людьми. Модель системної психологічної 
структури особистості (за В.В.Рибалком) 
подається у вигляді трьох ортогональних 
базових вимірів, які задають: генетичні 
особливості суб’єкта навчання та їх вікові 
прояви (здібності і задатки); соціально-
психолого-індивідуальні особливості суб’єкта 
навчання (спілкування, спрямованість, ха-
рактер, самосвідомість, досвід, інтелектуа-
льні процеси, психофізіологічні якості); 
компоненти діяльності суб’єкта навчання 
(потребнісно-мотиваційні, інформаційно-
пізнавальні, цілеутворюючі, результативні, 
емоційно-почуттєві). 

Лише за умови врахування вікових 
особливостей підлітків, їх здібностей та 
задатків можливо справді ефективно фор-
мувати пізнавальний інтерес учнів до ма-
тематики. Використання історії науки під 
час навчання  математики забезпечує і фо-
рмує когнітивну, емоційно-почуттєву, по-
требнісно-мотиваційну, інформаційно-
пізнавальну та інші сфери діяльності учнів. 

Враховуючи вище зазначені способи 
та джерела розвитку пізнавального інтере-
су учнів 7-9 класів, пропонуємо при роботі 
з історичним матеріалом залучати їх до 
таких творчих робіт, як написання допові-
дей та рефератів, математичних творів, 
листів, ведення довідника з історії науки, 
проведення інтерв’ю, створення матема-
тичних газет, альбомів та альманахів, кро-
свордів, ребусів та головоломок на істори-
чну тематику, оформлення у класі куточка 
математики. Також необхідно учнів залу-
чати до виступів на батьківських зборах з 
невеликими повідомленнями на теми з 
історії математики. 

Враховуючи вище означений матері-
ал, покажемо на прикладі вивчення теми 
„Квадратні рівняння”, яка вивчається у 
курсі „Алгебра, 8 кл.” протягом 9 год., ви-
користання матеріалу з історії науки на 
уроках математики. 
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Вивчення теми: “Квадратні рівняння” 
пропонуємо розпочати з розв’язування 
стародавньої єгипетської задачі, яка міс-
титься у Московському папірусі під номе-
ром 6 (див. рис.1). Спочатку можна запро-
понувати учням розв’язати її самостійно, а 
потім показати їм спосіб, яким була 
розв’язана задача у папірусі. Так, учні 
зможуть оцінити переваги сучасного ме-
тоду розв’язування, дізнатися, що саме 

єгиптяни були одними із перших, хто по-
чав відшуковувати методи розв’язування 
квадратних рівнянь та в черговий раз пе-
реконатися, що математика виникла з по-
треб людини. Як бачимо, необхідність зна-
ходити довжини сторін плоских фігур за 
відомою площею спонукала людей до 
знаходження методів розв’язування квад-
ратних рівнянь. 

 

 
Рис. 1 

 
На наступних уроках вивчення квадра-

тних рівнянь необхідно з учнями розгляну-
ти подальше дослідження та виведення фо-
рмул коренів квадратних рівнянь. Ці повід-
омлення можуть бути підготовлені як вчи-
телем, так і учнями у формі презентацій чи 
рефератів. 

При розгляді історичного матеріалу 
необхідно звернути увагу на те, що матема-
тики Вавилону, вміли розв’язувати квадра-
тні й біквадратні рівняння, системи рівнянь 
з двома невідомими і навіть найпростіші 
кубічні рівняння. При цьому вавілоняни не 
використовували буквених позначень, а 

наводили розв’язки типових задач, зводячи 
розв’язання аналогічних задач до заміни 
числових значень. Якщо при розв’язанні 

рівняння треба було знайти число a , яке 
не є точним квадратом, наближене значен-
ня кореня х знаходили як середнє арифме-
тичне чисел х і а/х. Грецькі математики 
віддавали перевагу геометричним спосо-
бам знаходження коренів квадратних рів-
нянь. Формули знаходження коренів квад-
ратних рівнянь неодноразово перевідкри-
валися індійськими та китайськими вчени-
ми (Аріабхатта, Брахмагупта – правила, 
якого співпадають з сучасними, Бхаскара 
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та ін.). Алгебраїчний трактат аль-Хорезмі 
містить класифікацію та способи розв’язан-
ня квадратних рівнянь. Вагомий вклад єв-
ропейських вчених у даній галузі. Загальне 
правило розв’язування квадратних рівнянь 
сформулював у 1544 р. М.Штіфель. Ввівши 
буквену символіку, Ф.Вієт довів формули 
коренів квадратних рівнянь у загальному 
вигляді, але він не визнавав від’ємних їх 
значень. Сучасного вигляду формули набу-
вають у працях А.Жірара, Р.Декарта, 
І.Ньютона. 

Висновки. Розгляд вище означеного 
матеріалу бажано супроводжувати корот-
ким оглядом біографій вчених, які зробили 
вагомий вклад у даному напрямку, та за-
кріплювати розв’язуванням історичних за-
дач, які містяться у сучасних підручниках. 
За цим матеріалом учні можуть складати 
кросворди, готувати інтерв’ю, писати тво-
ри, вести записи у довіднику з історії нау-
ки, складати запитання до проведення інте-
лектуальних ігор (перший мільйон, поле 
чудес, брейн-ринг та ін.), проводити мате-
матичні вечори, конференції на задану те-
матику. З даним матеріалом школярі мо-
жуть виступити і на батьківських зборах. З 
додатковим матеріалом з історії розв’язу-
вання квадратних рівнянь можна ознайоми-
тися у таких літературних джерелах, як [1, 2, 
3, 4 і ін.] та сайтах всесвітньої мережі „Ін-

тернет”. Зазначені форми роботи сприяють 
розвитку пізнавального інтересу учнів до 
вивчення алгебри. 
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