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Постановка проблеми. Процес удо-
сконалення шкільного курсу математики, 
розпочатий на рубежі 60-х та 70-х років, 
перебував на етапі, який характеризувався 
інтенсивними пошуками оптимального 
змісту шкільної математичної освіти і нау-
ково-теоретичних засад викладу навчаль-
ного матеріалу в підручниках. Відбувалися 
внесення корективів до діючих навчальних 
програм, удосконалювався зміст підручни-
ків з метою розвантаження їх від надмірно 
ускладненого навчального матеріалу, ство-
рювалися проекти навчальних програм і 
посібників, які проходили експерименталь-
ну перевірку в школах. [4, C.43] 

Мета статті – проаналізувати розви-
ток шкільної геометрії в 60-70-х роках ХХ 
століття, погляди І.Ф.Тесленка про новов-
ведення в шкільну програму з геометрії 
1970 року, розглянути практичне застосу-
вання геометричних перетворень. 

Основні завдання: 
1. З’ясувати стан проблеми розвитку 

шкільної геометрії до 70-го року, її освіт-
лення в психолого-педагогічній та методи-
чній літературі. 

2. Дослідити наукові та методичні під-
ходи Івана Федоровича Тесленка щодо 
введення в шкільну практику нової про-
грами з геометрії 70-го року. 

3. Розглянути особливості розв’язуван-
ня задач на побудову з використанням гео-
метричних перетворень. 

Виклад основного матеріалу. Рефор-
ма школи, яка розпочалась у 1964 році (пе-
рехід на одинадцятирічний термін навчан-
ня, повернення школі статусу «трудової»), 
спричинила корекцію парадигми загальної 
середньої освіти, а також кардинальне ре-
формування системи викладання матема-
тики, яке полягало в наступному: 

• перегляді цілей навчання математики; 
• повне оновлення структури і змісту 

викладання математичних дисциплін в по-
чатковій, середній і старшій ланках школи; 

• розробці нового методичного за-
безпечення; тощо [6, С.108]. 

Найбільших змін зазнала шкільна ма-
тематика в роки модернізації, здійснюваної 
в 70-х роках. Ставилося завдання осучас-
нити зміст шкільного курсу математики 
шляхом використання теоретико-
множинних понять ідеї Бурбакі – псевдо-
нім групи французьких математиків. [1, 
C.6] За рубежем рух за модернізацію поча-
вся раніше, насамперед завдяки працям Ж. 
Папі. Пропонувалось шкільну математику 
будувати на основі теорії множин і відно-
шень, з використанням теоретико-
множинних і логічних понять та символів. 
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У геометрії проголошувалось: «Геть Евклі-
да!», «Смерть трикутникам!». Пропонува-
лось більшість теорем доводити не за озна-
ками рівності трикутників, а за допомогою 
геометричних відображень. В алгебрі про-
понувалося значно розширити поняття фу-
нкції і розглядати математичні структури. 

У СРСР було організовано в грудні 
1964 року комісію по розробленню нового 
змісту шкільного навчання. Її математичну 
секцію очолив академік А.М.Колмогоров. 
Реформа проводилась широкомасштабно. 
У 1967-1968 рр. комісія опублікувала кіль-
ка проектів нових програм, серед яких піс-
ля обговорення було визначено найкращий. 
На його основі авторські колективи ство-
рили нові підручники. 

• Н.Я.Віленкін та ін. Математика, пі-
дручник для 4, 5 класів. 

• Ю.М.Макаричев та ін. Алгебра, пі-
дручник для 6, 7 і 8 класів. 

Іншим навчальним книгам надано ста-
тус посібників. Це такі навчальні посібники: 

• А.М.Колмогоров та ін. Геометрія, 
для 6, 7 і 8 класів. 

• В.М.Клопський та ін. Геометрія для 
9-10 класів. 

• А.М.Колмогоров та ін. Алгебра і 
початки аналізу для 9-10 класів. 

Програмою було передбачено в стар-
ших класах замість предметів «Алгебра» і 
«Тригонометрія» вивчати один предмет 
«Алгебра і елементарні функції». Старшо-
класники вивчали його спочатку за посіб-
никами Є.С.Кочеткова і К.С.Кочеткової , 
згодом за посібником Б.Є.Вейца та ін., а 
потім – за посібником А.М.Колмогорова. 

Найбільш модернізованими і незвич-
ними для вчителів виявились підручник 
«Математика» для 4 класу і навчальні посі-
бники «Геометрія» для 6 і 7 класів. У 4 кла-
сі вже в першому розділі вводились понят-
тя «висловлення», «множина», «елемент 
множини» та ін. Для більшості вчителів ці 
нововведення не виявились надто важкими. 

Значно важче доводилось учителям ге-
ометрії. Тут докорінно змінено символіку. 
Якщо раніше запис АВ позначав і пряму, і 
промінь, і відрізок, і його довжину, то в ро-
ки модернізації ці поняття стали розрізня-

ти: (АВ), [АВ), [АВ], |АВ|. Окремими сим-
волами позначали геометричні перетво-
рення, а також теоретико-множинні і логі-
чні знаки відношень та ін. А головне – зо-
всім іншим став зміст геометрії 6-го класу. 
Замість традиційного матеріалу про кути, 
трикутники і паралельні прямі тут розгля-
дались конгруентність фігур, переміщення, 
симетрію тощо. Істотно змінилось 90% ге-
ометричного матеріалу. До того ж виклад із 
самого початку будувався на аксіоматичній 
основі. Усе це для вчителів, особливо ста-
рших класів, створювало значні труднощі, 
вони мали докорінно переучуватись. До-
помагали їм перевчитись численні методи-
чні посібники, курси перепідготовки, семі-
нари тощо. Держава відводила для цього 
багато коштів, а якість знань і умінь учнів 
все помітніше знижувалась. 

За модернізованими шкільними підру-
чниками і навчальними посібниками шко-
ли працювали біля 10 років. Завдяки зусил-
лям учителів і методистів та величезним 
затратам державних коштів на перепідго-
товку вчителів, друкування нових навчаль-
них і методичних посібників, екранних та 
інших дидактичних матеріалів модерніза-
цію шкільної математики було в основному 
завершено. Залишалось тільки внести ко-
рективи у підручник геометрії для 6 класів. 
Але сталось інакше. 

Стосовно шляхів здійснення модерні-
зації українські методисти-математики ма-
ли різні погляди. Одні пропонували внести 
ще радикальніші зміни, обов’язково знайо-
мити учнів з важливішими математичними 
структурами. «Векторні простори – ось що 
повинно було бути основним у викладанні. 
Учні повинні були звикати до математич-
них абстракцій і бути обізнаними з найва-
жливішими математичними структурами». 
Інші вважали введення математичних 
структур в загальноосвітні школи передча-
сним, як і надмірне оновлення геометрії 6 
класу. Дискутували найбільше в Україні, 
але вирішувалось усе тоді в Москві. 

Українські методисти намагались 
створити власні підручники і навчальні по-
сібники з математики, але їм не давали хо-
ду. Це такі книги: 
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• І.Ф.Тесленко. Геометрія, для 5 класу. 
• І.Ф.Тесленко, О.С.Дубинчук. Гео-

метрія, для 8 класу. 
• Л.М.Лоповок, І.Ф.Тесленко. Геоме-

трія, для вечірніх шкіл. 
• О.С.Дубинчук, З.І.Слепкань. Алге-

бра і елементарні функції, для 9-х класів 
вечірніх шкіл, та інші. [3, C.1-2] 

У посібнику з методики викладання 
математики для педагогічних інститутів 
«Методика преподавания математики» [7, 
С.31] вказано такі цілі навчання математи-
ки в середній школі за новою програмою 
70-го року: 

• загальноосвітні (доносити до учнів 
окремі знань, які дозволяли розуміти кіль-
кісні відносини і залежності найпростіших 
явищ реального світу і розібратися у його 
формах; дані знання сприяли розвитку ло-
гічного мислення і просторової уяви; 

• виховні (виховання в учнів діалек-
тико-матеріалістичного світогляду, почуття 
патріотизму і національної гордості); 

• підготовчі (дозволяли здобути 
вміння та навички застосовувати теорію до 
практики, використовувати знання для 
розв’язання математичних питань і задач, 
що виникали в побуті та у виробничих 
процесах).  

Говорячи про задачі навчання матема-
тики в середніх школах [5, C.12], автори 
підручника виділяли принципи формуван-
ня в учнів свідомого оволодіння математи-
чними знаннями та навичками, які були 
необхідні в повсякденному житті й роботі 
кожній людині. Вони складали необхідну 
основу вивчення в школі інших наук, які 
давали можливість для самостійного про-
довження освіти після навчання в школі. 

Поняття руху використовував ще Евк-
лід, зокрема рівність фігур він означав за 
допомогою суміщення, а сферу уявляв як 
результат обертання півкола навколо діа-
метра. В той же час він уникав говорити 
про рухи, тому послідовники вченого та-
кож намагалися якомога менше використо-
вувати ці поняття в геометрії. Д.Гільберт 
побудував геометрію, в якій зовсім не зга-
дувалось поняття руху. Тому в середніх 

школах досить довго викладали геометрію, 
майже не використовуючи цього поняття. 

Подальший розвиток геометричної на-
уки показав, що нехтувати цим поняттям 
недоцільно. Виявилось, що воно, як і взага-
лі геометричні перетворення, у геометрії 
відіграє важливу роль. [2, С.297] Наприкін-
ці ХІХ – на початку ХХ ст., в період між-
народного руху за реформу шкільної мате-
матичної освіти, Ф.Клейн запропонував 
зробити геометричні перетворення провід-
ною ідеєю шкільної геометрії. [10, С.291] 
Він дані перетворення поклав в основу 
означення геометрії, вказуючи на те, що 
геометрія – це наука, яка вивчає властивос-
ті фігур, що зберігаються при перетворен-
нях деякої групи G перетворень. [2, С.297] 

Хоча цілком реалізувати цю ідею не 
вдалося, однак у 60-ті роки ХХ ст., в період 
активізації руху за реформу, цікавість до 
геометричних перетворень в шкільному 
курсі знову зросла – висловлювались про-
позиції зробити геометричні перетворення 
основою побудови шкільної геометрії, 
створювались відповідні підручники. Про-
те вони не були схвалені педагогічною 
громадськістю та вчителями.  

У прийнятій 1968 р. програмі шкільно-
го курсу геометричні перетворення вважа-
лись однією з провідних змістових ліній 
геометрії і апаратом для доведення теорем 
та розв’язування задач. Цей погляд на гео-
метричні перетворення було реалізовано у 
навчальних посібниках за редакцією 
А.М.Колмогорова (планіметрія) та 
З.О.Скопця (стереометрія). Але спроба в 
цих посібниках трактувати геометричні 
перетворення як відображення площини 
(простору) на себе з широким використан-
ням термінології і символіки множин приз-
вела до надмірної заформалізованості на-
вчального матеріалу і як результат – до 
труднощів у його сприйманні [10, С.291]. 

У теоретичних курсах шкільної геоме-
трії здебільшого розглядали геометричні 
перетворення всієї площини чи простору. 
Саме тому геометричним перетворенням 
площини називали відображення площини 
на себе, при якому будь-які дві точки мали 
різні образи. Найважливішими перетво-
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реннями площини були: 
а) рухи (осьова і центральна симетрія, 

поворот, паралельне перенесення, ковзна 
симетрія); 

б) перетворення подібності (усі вони 
зводяться до гомотетії руху); 

в) афінні перетворення (усі вони зво-
дяться до стиску і перетворення подібності); 

г) кругові перетворення (всі вони зво-
дяться до інверсії і перетворення подібнос-
ті). [2, С.297] 

Досить важкою для сприймання учнів, 
була одна з основних змістовних ліній шкіль-
ного курсу геометрії – геометричні побудови.  

Найпростіші геометричні побудови 
учні виконували вже в початковій школі в 
5-6 класах: проводили прямі, кола, відрізки, 
що дорівнювали заданим, будували кути 
заданої градусної міри з використанням 
транспортира, проводили паралельні та пе-
рпендикулярні прямі за допомогою лінійки 
і косинця, зображували кути, трикутники, 
квадрати, прямокутні паралелепіпеди, ци-
ліндри, конуси, призми, піраміди. Щоб ро-
зв'язувати задачі на побудову, учень пови-
нен був ґрунтовно вивчити певну геомет-
ричну фігуру, положення її елементів у 
просторі, взаємозв'язок між ними тощо. 
Усе це впливало на розвиток просторових 
уявлень, виховувало свідоме ставлення до 
просторової форми, що було потрібно ко-
жній людині в усіх галузях практичної дія-
льності.  

Під час розв’язування задач на побудо-
ву учень повинен був робити вступний 
аналіз умови задачі за рисунком, доводити 
правдивість певного процесу побудови, 
досліджувати можливість різних її випад-
ків. Усе це вимагало від учня використання 
певних логічних тверджень та міркувань. 
Отже, розв’язування задач на побудову по-
зитивно впливало на розвиток загального 
математичного мислення. Розв’язуючи за-
дачі на побудову, учень повинен був засто-
совувати найрізноманітніші зв'язки між 
даними і шуканими елементами фігури, 
пригадувати велику кількість теорем з різ-
них розділів курсу геометрії, уміти з вели-
кого запасу відомих йому теорем вибрати 
саме ту, яка потрібна для розв’язування да-

ної задачі тощо. Водночас учень набував 
дуже корисних у політехнічному навчанні 
навичок щодо застосування загальних тео-
ретичних тверджень до окремих конкрет-
них випадків, здобував можливість 
пов’язувати теорію з практикою [11, C.3-4]. 

Відомий науковець другої половини 
ХХ ст. та дослідник методів викладання 
математики І.Ф.Тесленко у своїх працях 
зазначав про те, що під час вивчення гео-
метрії учні впевнюються в тому, що не 
завжди можна дістати відповідь на постав-
лене запитання внаслідок безпосереднього 
аналізу заданої фігури або конфігурації, 
саме тому часто доводилось виконувати 
деякі перетворення фігури. Це давало змо-
гу зблизити окремі елементи, дістати відрі-
зки або кути, які відповідають даним умови 
(різницю двох сторін, периметр трикутника 
тощо.) 

Іван Федорович зазначав, що такі пере-
творення фігур не випадкові, а є окремими 
випадками застосування так званих геоме-
тричних перетворень. Навчальна програма 
передбачала ознайомлення учнів як з по-
няттям про геометричні перетворення вза-
галі, так і з властивостями та застосуванням 
окремих їх видів. Зокрема, вивчалися влас-
тивості паралельного перенесення, центра-
льної та осьової симетрії, обертання навко-
ло точки, гомотетії. 

За новою програмою 70-х років ХХ ст. 
з математики ввесь курс геометрії базував-
ся на основі ідей геометричних перетво-
рень. Вони використовувались і для дове-
дення теорем, і для розв’язування різнома-
нітних задач. При цьому основною фор-
мою роботи було розв’язування задач на 
побудову. 

Вчений наголошував, що виконуючи 
побудови за допомогою геометричних пе-
ретворень, використовували ті самі інстру-
менти, що й в інших випадках, тобто ліній-
ку, циркуль, косинець. Не змінювалася і 
схема розв’язування конструктивних задач 
(аналіз – побудова – доведення – дослі-
дження).  

Отже, застосування геометричних по-
будов не протиставлялося вже відомим уч-
ням методам розв’язання задач, а полегшу-
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вало знаходження правильного
розв’язання та вело до простіших
Паралельне перенесення, осьова
та центральна симетрія, обертання
точки не змінюють розмірів фігур
даний факт дає можливість широко
тись на ознаки рівності фігур або
мих елементів [9, C.113]. 

Через задачі, їх зміст реалізувались
виховні можливості шкільного курсу
матики, учні ознайомлювались з
кладними аспектами, тобто із застосува
ням математичних методів
розв’язування завдань практичного
теру, зокрема у промисловості сільському
господарстві, будівництві, транспорті
[8, C.37]. 

Розглянемо задачі на побудову
стовуючи перетворення фігур.

Метод осьової симетрії застосовували
для задач на побудову. Розглядаючи
осьової симетрії можна сказати
метод полягав у тому, що разом
або шуканими фігурами розглядались
гури, симетричні їм. 

;  
У даному записі стверджувалось

точка А є симетричною до точки
сно прямої l (рис. 1), такими ж
ними є і трикутники АВС та А
но цієї ж прямої. 

Рис. 1 
Метод осьової симетрії застосовували

для задач, пов’язаних з визначенням
ження фігур, відновлення форми
знаходженням найбільших і найменших
значень величин [7, C.113]. 

Задача 1. Через вершину А
АВС і точку D основи ВС проведено
Знайти на цій прямій точку М, з якої
ки BD і CD видно під рівними кутами
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правильного способу 
до простіших побудов. 

ьова симетрія 
симетрія обертання навколо 

розмірів фігур. Тому 
можливість широко спира-
рівності фігур або їх окре-

зміст реалізувались і 
шкільного курсу мате-

ознайомлювались з його при-
аспектами тобто із застосуван-

математичних методів до 
завдань практичного харак-
промисловості, сільському 

будівництві транспорті, тощо 

задачі на побудову викори-
перетворення фігур. 

симетрії застосовували 
побудову Розглядаючи метод 

можна сказати, що даний 
тому що разом з даними 

зглядались і фі-

. 
записі стверджувалось, що 

симетричною до точки А1 відно-
такими ж симетрич-

А1В1С1 віднос-

 

симетрії застосовували 
язаних з визначенням поло-

відновлення форми фігури, із 
ших і найменших 

А трикутника 
проведено пряму. 
М, з якої відріз-

під рівними кутами. 

Аналіз. Нехай М – шукана

кута . Точка 

 відносно прямої 

стороні кута . Отже

ження точок , можна

кану точку . 
Побудова. Будуємо точку

ричну точці  відносно

перетинає пряму  в шуканій
Доведення повторює

були висловленні під час аналізу

Дослідження. Якщо точка

рединою , то прямі 
ралельні, отже, умові відповідає

ка . Якщо ж точка 

то  – тоді розв

якщо  – тоді умову

кожна точка прямої 

Рис. 2
Метод паралельного перенесення

застосовувався для розв язання
побудову. Даний метод полягає
разом з даними та шуканими
глядали такі, які утворюються

шукана точка. Тоді 
 – бісектриса 

, симетрична точці 

, лежить на другій 

Отже, знаючи поло-

, можна знайти і шу-

Будуємо точку , симет-

відносно . Пряма  

в шуканій точці  М . 
повторює міркування, які 

висловленні під час аналізу задачі. 

Якщо точка  не є се-

то прямі  і  не па-
умові відповідає єдина точ-

 є серединою , 

тоді розв’язків немає, а 

тоді умову задовольняє 

. 
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Даний метод полягає в тому, що 
даними та шуканими фігурами роз-

які утворюються з даних або 



 
 
 

 

 

шуканих за допомогою паралельного
несення, при цьому потрібно було
вати вектор зміщення. При цьому
сення може стосуватися і не всього
ка: інколи паралельне перенесення
нюється не для всієї фігури, а лише
частин. 

Задача 2. Між пунктами М
річка з паралельними берегами
місце для моста через річку так
від М до К був найкоротшим. 

Аналіз. Здійснимо паралельне

сення точки  на вектор 
це ширина річки. Припустимо що

ймає положення . Тоді шлях

треба пройти від  до 

, тобто 

бо . Оскільки 
стала,  має
значення тоді, коли 
менше значення. Очевидно, найменша

стань між  дорівнює відрізку

. Отже, міст має займати положення

де  – точка перетину 
річки. 

Рис. 3 

допомогою паралельного пере-
потрібно було врахову-

зміщення При цьому перене-
стосуватися і не всього малюн-
паралельне перенесення здійс-

всієї фігури, а лише для її 

М і К протікає 
паралельними берегами. Вибрати 

через річку так, щоб шлях 
 

Здійснимо паралельне перене-

, де  – 
Припустимо, що міст за-

Тоді шлях, який 

, дорівнює 

,  

 – величина 
має найменше 

 має най-
Очевидно, найменша від-

дорівнює відрізку 

займати положення , 

 з берегом 

 

Доведення полягає 
ностей:  

Дослідження показує
завжди здійсненна. 

Слід звернути увагу на
сті при виборі місця для містка
на увазі не лише ширину річки
ну насипу т по обидва боки
не змінює ходу побудова

брати до уваги не  а 
При розв’язуванні задач

можливе поєднання, зв'язок
ворень. Наприклад, якщо
побудувати трапецію за ві
її сторін та висотою, то спочатку
трапецію, подібно до шуканої
відомі всі сторони трапеції
застосовувати паралельне
Потім, щоб перейти до шуканої
треба було використовувати
мір висоти. Тому застосовували

Найчастіше геометричні
застосовували при побудовах
з геометричним місцями точок

Задача 3. Побудувати трикутник
том, медіаною та висотою
вершини цього кута. 

Якщо дано кут  та величину

 і медіани , то можна

трикутник . При цьому

визначити положення вершини

прямій . Якщо виконати

чки , симетричної до

то виявиться, що 
. Таким

визначення положення точки

побудувати на відрізку 
вміщує кут 

Побудова здійснена, якщо

© Orel O. 

147 

у встановленні рів-

. 
показує, що побудова 

звернути увагу на те, що в дійсно-
виборі місця для містка треба мати 

лише ширину річки, а й довжи-
по обидва боки мосту. Але це 

ходу побудова. Потрібно буде 

а . 
язуванні задач на побудову 

поєднання зв'язок кількох перет-
Наприклад якщо потрібно було 

трапецію за відношенням всіх 
висотою то спочатку будували 
подібно до шуканої. При цьому 
сторони трапеції, і доводилось 

паралельне перенесення. 
перейти до шуканої фігури, 
використовувати відомий роз-
Тому застосовували гомотетію. 

Найчастіше геометричні перетворення 
при побудовах у сполученні 

геометричниммісцями точок. Наприклад. 
Побудувати трикутник за ку-
та висотою, проведеними з 
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то можна побудувати 
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Рис. 4 

Задача 4. Усередині кута 
точки D і E. Побудувати рівнобедрений
трикутник, основа якого лежить
АС, третя вершина на АВ, причому
сторони проходять через точки

Побудуємо точку  симетричні

 відносно прямої 
, то легко обчислити

. Таким чином
будова сегмента, що вміщує такий

відрізку  визначають вершину
шуканого трикутника. 

Рис. 5 
Висновки. Геометричні перетворення
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еометричні перетворення 

не протиставлялися іншим
розв’язування геометричних
нувалися з ними. Правильне
сця геометричних перетворень
методів розв’язування задач
учнів, давало змогу в багатьох
швидше знайти шляхи для
розв’язувати поставлену задачу

Із давніх часів відомо
ня геометрії спонукає до активного
ку аналітичного мислення
застосовувати знання на
вона і нині є досить актуальним
методики навчання геометрії
школі, адже від цього залежить
знань та міцності їх засвоєння

Недооцінка ролі задач
матичної підготовки учнів
причин формалізму у їхніх
джувала серйозні недоліки
умінь і практичних навичок
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1. Бевз В.Г. Що таке

/В.Г.Бевз // Дидактика математики
дослідження : міжн. зб. наук
О. І. Скафа (наук. ред.) та
нац. ун-т ; Інститут педагогіки
наук України ; Національний
М. П. Драгоманова. – Донецьк
18. – С. 3-10. 

2. Бевз Г.П. Методика
матики. 3-тє видання, перероблене
Г.П.Бевз – К. : Вища школа, 1989. 

3. Бевз Г.П. Модернізація
Режим доступа: http
/publ/modernizacija_i_perebudova
Назва з екрана. 

3. Важливий аспект математичної

готовки школярів / І.Ф.Тесленко
М.І.Бурда, Г.М.Литвиненко
– 1984. – №8. – С.37-41. 

4. Задачи и содержание
ния математике //Методика начального
математике: учеб. пособие для
ин-тов по специальности «Педагогика
начального обучения» / Под ред
М. : Просвещение, 1972. – С. 12

5. Лодатко Є.О. Цілі математичної
ти в контексті соціокультурних
цій суспільства / Є.О.Лодатко
зького національного університету

протиставлялися іншим прийомам 
геометричних задач, а поєд-

ними Правильне розуміння мі-
геометричних перетворень в арсеналі 

язування задач збагачувало 
змогу в багатьох випадках 

знайти шляхи для розв’язання і 
поставлену задачу простіше. 
часів відомо, що саме вивчен-
спонукає до активного розвит-

аналітичного мислення учнів та вміння 
знання на практиці. Тому 

досить актуальним питанням 
навчання геометрії в основній 

від цього залежить рівень 
міцності їх засвоєння учнями. 

Недооцінка ролі задач у системі мате-
підготовки учнів була однією з 

формалізму у їхніх знаннях, поро-
серйозні недоліки у формуванні 

практичних навичок, знижує інте-
шкільного курсу математики. 

 
Що таке математика? 

Дидактика математики: проблеми і 
зб. наук. робіт / редкол. : 
ред.) та ін. ; Донецький 

Інститут педагогіки Акад. пед. 
Національний пед. ун-т ім. 

Донецьк, 2002. – Вип. 

Методика викладання мате-
видання перероблене і доповнене / 

школа, 1989. – С. 297-298. 
Модернізація і перебудова. – 

http://www.bevz.ucoz.com 
perebudova/1_1_0_16. – 

аспект математичної під-
ІФ.Тесленко, Н.Д.Мацько, 

Литвиненко // Радянська школа. 

содержание начального обуче-
Методика начального обучения 
пособие для студентов пед. 

специальности «Педагогика и методика 
Под ред. М.Н.Скаткина. – 
С. 12-15. 
Цілі математичної осві-

соціокультурних трансформа-
Лодатко // Вісник Запорі-
університету. Зб. наукових 



 
 
 

© Orel O. 
 

 

149 

статей. Педагогічні науки./ Гол. ред. Міщик Л.І. 
– Запоріжжя: Запорізький національний універ-
ситет. 2007. – №1. – С. 94-118. 

6. Методика преподавания математики: 
Пособие для учительских ин-тов / Под общ. ред. 
С.Е.Ляпина. – Л.: Учпедгиз, Ленингр. отделение, 
1952. – 452 с. 

7. Про вивчення математики в новому на-
вчальному році /  І.Ф.Тесленко, Н.Д.Мацько, 
М.І.Бурда, Г.М.Литвиненко // Радянська школа. 
– 1982. – №6. – С.43-48. 

8. Розв’язування геометричних задач у се-
редній школі / М.Б.Гелфанд, Л.М.Лоповок, 
Г.Н.Скоблєв, І.Ф.Тесленко ; під ред. Л.М.Лоповка. 

– К. : Рад. школа, 1972. – С. 112-134. 
9. Слєпкань З.І. Методика навчання ма-

тематики : підручник для студ. мат. спеціаль-
ностей пед. навч. закладів / З.І.Слепкань. – К. : 
Зодіак-ЕКО, 2000. – 290-291. 

10. Швабська О.С. Актуальні питання ме-
тодики навчання геометрії в основній школі. – 
Режим доступу: http://www.ito.vspu.net/SAIT 
/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/mater
_conf/files/PDF/aktyalni_putania_metoduku_navch
ania_geometri.pdf. – Назва з екрана. 

 

 
 
Резюме. Орел О.В. ИДЕИ И.Ф.ТЕСЛЕНКО О МЕСТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕ-

ОБРАЗОВАНИЙ В ШКОЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 70-Х ГО-
ДАХ XX ВЕКА. В данной статье рассматриваются различные пути модернизации школь-
ного геометрической науки, в частности цели, задачи обучения математике в средней школе 
по новой программе 70-х годов, новые методические разработки по совершенствованию гео-
метрии: 1) создание учебников и учебных пособий по геометрии, 2) геометрические преобра-
зования, как одна из ведущих содержательных линий школьного курса геометрии, 3) решения 
задач на построение с помощью геометрических преобразований. 

 
Ключевые слова: модернизация школьной геометрии, реформа математического обра-

зования 70-х годов, цели обучения математике, задачи обучения математики, движение, 
геометрические преобразования, задачи на построение, применение преобразования фигур для 
решения задач на построение. 

 
Abstract. Orel O. IDEAS OF I.F.TESLENKO ABOUT PLACE OF GEOMET RICAL 

TRANSFORMATIONS TO SCHOOL MATHEMATICAL EDUCATION 70 -Х YEARS OF 
XX OF CENTURY.  This article discusses various ways of modernizing school geometric science, 
including goals, objectives of teaching mathematics in high school under the new program of the 70-
ies, new methodological developments to improve geometry classes: 1) creation of textbooks and ma-
nuals on geometry, 2) geometric transformations as one of the leading school course substantial lines 
of geometry, 3) solving problems on construction using geometric transformations. 

 
Key words: modernization of school geometry, mathematic education reforms of the 70-ies, the 

goals of teaching mathematics, the task of teaching mathematics, motion, geometric transformations, 
problems on construction, using conversion of figures to solve problems on construction. 
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