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*) статтю Івана Федоровича Тесленка, представлену у збірнику, було взято з посібника для 

вчителів, написаного ним у 1982 році. Вчений  зосередив увагу на формуванні діалектико-

матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики [1]. Пройшло більш тридцяти 

років, але питання розглянуті автором актуальні і для сучасної школи. 

 
Навчальний процес у школі – складне 

соціальне і психолого-педагогічне явище. 

Він охоплює сукупність таких взаємно-

пов’язаних компонентів, як інформаційно-

конструктивна керуюча діяльність учителя, 

пізнавальна діяльність учнів, предметний 

зміст освіти, засоби і способи навчання і 

учіння, канали управління процесом в ці-

лому, а також самоконтроль, контроль і 

корекцію діяльності учнів. 

Керуючись завданнями і цілями нашого 

соціалістичного суспільства, школа повин-

на готувати високоосвічених і вихованих 

учнів, здатних до творчої праці у всіх галу-

зях народного господарства. 

Навчальний результат вивчення мате-

матики у школі – це свідомо засвоєні учня-

ми знання, навички і вміння, прийоми і ме-

тоди розв’язування задач, уміння користу-

ватися вимірювальними, обчислювальни-

ми, креслярськими, технічними і лаборато-

рними пристроями, уміння самостійно 

працювати і допомагати іншим. 

Виховним результатом мають бути роз-

винута активність, інтерес до математич-

них знань і здатність їх використання в 

праці, ідейно-політична, трудова, моральна, 

колективістська, естетична вихованість, 

розвиток чіткості мислення, навичок й 

умінь пізнавальної самостійності, самоосві-

ти і самовдосконалення, сформований ко-

муністичний світогляд, професійна зорієн-

тованість. 

Виховні результати роботи школи є ос-

новними, провідними, оскільки вони зумо-

влюють перспективи соціального буття і 

мають безпосередній вплив на успішне за-

своєння учнем усіх навчальних завдань. 

Навчально-виховний процес у школі є «ві-

дкритою системою», оскільки на нього має 

безпосередній вплив зовнішнє суспільне 

середовище (сім’я, побут, звичаї, комсомол, 

культура, потоки інформації та ін.). однак 

основні його результати формуються і до-

сягаються переважно на уроках. Тому так 

гостро стоїть питання визначення і досяг-

нення виховних цілей уроків. Ми обмежи-

мося розглядом цього питання в зв’язку з 

формуванням діалектико-матеріалістично-

го світогляду учнів на уроках математики. 

Формування світогляду учнів неодмін-

но супроводжується органічно пов’язаними  

з ним процесами світосприймання, світо-

відчуття і світорозуміння. Вони є необхід-

ними умовами для формування світогляду. 

Наприклад, уявлення про форму речей, зо-

крема просторову, про величину, кількість, 

напрям з’являються і розвиваються у дити-

ни дуже рано (до школи), в процесі світо-

сприймання і світовідчуття. Уже в три-

чотири роки дитина чуттєво-предметно 

розрізняє «один – багато предметів», зна-

ходить схожі предмети серед іграшок і в 

оточенні, утворює (складає) групу з окре-

мих предметів за зразком, користується 

прийомами прикладання і накладання, по-

рівнювання, кількісно ототожнює з дода-

ванням окремих предметів. Дошкільнята 

свідомо користуються виразами «тут біль-

ше», «тут менше», «порівну», «тут стільки, 

скільки і там» тощо. Якщо такими просто-

рово-кількісними уявленнями учень воло-
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діє, в нього значно покращуються процеси 

світосприймання і світовідчуття, які стають 

більше упорядкованими, просторово орієн-

тованими і визначеними, кількісно схарак-

теризованими й оціненими. Такі початкові, 

первісні математичні уявлення формують-

ся в процесі оперативної діяльності над 

предметами, речами і закріплюються в мо-

ві, в результаті чого у дітей створюється 

система відношень до оточуючого природ-

ного і соціального середовища.  

Предметне спостереження світу речей 

супроводжується чуттєво інтелектуальни-

ми операціями розпізнавання, порівняння 

величин двох і більше предметів, кількіс-

ного їх розрізнення, за величиною – коро-

тший, вищий, нижчий, здійснюється порів-

няння за формою і розмірами, ототожнення 

за схожістю, об’єднання в групи (серії) і 

найпростішою класифікацією за якоюсь 

спільною ознакою спостережуваних об’єк-

тів. У свідомості учня відбувається процес 

об’єктивізації ідеї матеріальності світу, 

елементи якого можна відтворити за допо-

могою рук,а за допомогою дотику і муску-

льного почуття засвоювати їх форму, вели-

чину, взаємне просторове розміщення від-

носно себе і виражати словами: спереду, 

ззаду, справа, зліва, наді мною і піді мною. 

Числові і просторові, за розмірами і фор-

мою, відношення між предметами або їх 

зображеннями, поданими у вигляді задач, 

прикладів, загадок і ігор, є найпростішими і 

найдоступнішими пізнанню учнів. Перед 

учнями в цих умовах виникають доступні 

їхньому сприйманню й розумінню питан-

ня, які потребують творчого пошуку пра-

вильних відповідей, вибору способів діяль-

ності та шляхів розв’язання задач. Крім то-

го, ці питання повинні стимулювати увагу, 

яскраві бажання, інтерес до самостійності в 

оцінці знайдених відповідей і розкриття 

зв’язків та залежностей від їх умови. На 

основі такого поєднання в діяльності учнів 

інтелектуального емоційно-вольового і 

практичного факторів здійснюється фор-

мування свідомого ставлення до речей, лю-

дей, оточення, створюються першооснови 

переконання в істинності картини світу, як 

істотної матеріальної основи правильного 

світорозуміння. Отже, математичний роз-

виток дошкільнят потрібно якнайповніше 

враховувати. Бо вся наступна система на-

вчання математиці у 1-3 класах (за змістом 

програми, підручників, методами) будуєть-

ся відповідно і як продовження поданих 

вище життєвих процесів. Кожне математи-

чне поняття, з яким ознайомлюються учні 

цих класів, і супроводжуючі їх висловлен-

ня й судження засновуються на безпосере-

дньому спілкуванні (спостереженні), 

сприйманні, відтворенні, операційному ви-

конанні (спробі виготовляти). Учень ніби 

будує спочатку конкретні предметні моделі 

математичних понять, а потім висловлює 

логічні судження про ці математичні по-

няття. Наприклад, поняття лічби предметів 

установлюється як відповідність між речо-

вими елементами множин, розміщених за 

їх формою або величиною чи впорядкова-

них за рангом. Так само вводиться поняття 

дії додавання (доданки і сума). А це озна-

чає, що математичне мислення учня почи-

нається з цілеспрямованої конструктивно-

предметної діяльності. Для більшості уро-

ків математики в цих класах характерним в 

організації діяльності учнів є те, що споча-

тку створюється задачна, цільово-дослідна 

ситуація (модель), а потім у результаті її 

аналізу і розв’язування вичленовується по-

трібне математичне поняття, якому нада-

ється словесно-логічний зміст. Введення 

математичного поняття на предметному 

рівні і його місце засвоєння учнями не від-

бувається протягом одного уроку, для цьо-

го доводиться ставити одну й ту саму на-

вчально-виховну мету протягом багатьох 

уроків.  

Наприклад, щоб забезпечити досягнен-

ня мети – «розвиток сприймання і мислен-

ня учнів» першого класу, пов’язаної з ви-

користанням понять «зменшуване», 

«від’ємник», «різниця», на предметному 

матеріалі «перший десяток», потрібно про-

вести майже тридцять уроків. Аналогічно на 

багатьох уроках реалізується виховна мета 

«розвиток уявлення учнів про найпростіші 

властивості реального простору», якої пот-

рібно досягти на уроках першого і другого 

класів, присвячених вивченню геометрич-
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ного матеріалу (точка, відрізок, кути, фігури 

та ін.).  

Показниками наслідків у досягненні ви-

ховної мети з удосконалення світовідчуття у 

процесі вивчення математики в I – III класах 

є сформовані в учнів навички виконання 

математичних і логічних операцій над пре-

дметами, величинами, кількостями, числами 

і їх символічними записами та уміння вільно 

співвідносити й переносити ці знання на 

нові реальні ситуації. 

Навчально-виховний процес, починаю-

чи з четвертого класу, будується як процес 

засвоєння систематичних математичних 

знань і забезпечення на основі цих знань 

розвитку в учнів правильного світорозу-

міння. Майже всі навчальні ситуації, подані 

в задачах і прикладах, скеровані на засво-

єння індуктивних прийомів мислення, про-

цесів, що відбуваються в об’єктивній пред-

метно-конкретній дійсності. І хоча майже 

кожне математичне поняття вводиться тут 

тільки після розгляду кількох задачних си-

туацій і проведення під час їх розв’язуван-

ня предметно-конкретних операцій, все-

таки широке використання математичної 

термінології і символіки виділення відно-

шень і зв’язків між об’єктами сприяють 

тому, що у створенні уявлення і процесі 

засвоєння понять переважає їх абстрактно-

логічна структура. Яскравою ілюстрацією 

цього положення може бути введення по-

нять «паралельні прямі», «конгруентні фі-

гури», «рівняння», «координатна пряма», 

«протилежні числа» та багато інших. 

У IV-V класах підсилюється увага до 

аргументації учнівських суджень, до вста-

новлення істинності чи хибності вислов-

лювань, логічної послідовності міркувань, 

чіткості словесних означень понять, твер-

джень і висновків,до умінь використання 

знань в нових або варіантних задачних си-

туаціях, до рівня сформованості обчислю-

вальних і вимірювальних навичок тощо. 

Усі ці навчально-виховні завдання можуть 

бути об’єднані як різні аспекти виховної 

мети багатьох уроків під загальною на-

звою: «формування світоглядних уявлень і 

розвиток світорозуміння учнів». Її реаліза-

ція на кожному уроці або кількох, 

об’єднаних окремими темами уроках, кон-

кретизуватиметься залежно від змісту на-

вчального матеріалу. Важливою складовою 

частиною процесу формування світогляд-

них уявлень є забезпечення розуміння ко-

жним учнем того, що математичні поняття 

і їх властивості, а також операції над ними 

створюються внаслідок ідеалізації реаль-

них операцій над предметами та виділення 

їх властивостей. Цього можна досягти ви-

робленням умінь узагальнювати спостере-

ження над конкретними прикладами і ви-

ражати їх математичною усною і писем-

ною мовою. Вироблення в учнів умінь уза-

гальнювати спостереження, відділяти, абс-

трагувати спільні математичні властивості 

реальних предметів є конкретизацією ви-

ховних цілей уроків математики. Розвиток 

світорозуміння учнів як складової частини 

загальних виховних завдань також реалізу-

ється на уроках з вироблення вмінь спів-

відносити математичні ідеальні образи (мо-

делі) з конкретними предметами навколи-

шньої дійсності. Одночасно треба система-

тично роз’яснювати учням, що всі матема-

тичні операції, правила, закони мають свої 

межі практичного використання. Саме цим 

і пояснюється вибір у посібнику для четве-

ртого класу [2] першого пункту §8: «Мет-

рична система мір», який починається сло-

вами: «Людині потрібні вимірювання на 

кожному кроці». Роздумуючи на поуроч-

ним плануванням вивчення всього матеріа-

лу §8, потрібно визначити і конкретні ви-

ховні цілі всіх уроків. Аналізуючи зміст 

навчального матеріалу цього параграфа з 

метою виділення основних математичних 

понять, ми замислюємося над тим, чому 

тут розглядається вимірювання кутів. Далі 

встановлюємо, що розгляд в 52 пункті по-

сібника арифметичного поняття «десятко-

вий запис дробових чисел», а в пункті 55 

геометричного поняття «вимірювання ку-

тів» об’єднуються в цьому параграфі спі-

льною математичною операцією вимірю-

вання величин, яка неодмінно проводить до 

метричної або іншої системи мір. Тепер 

стає зрозумілим, чому вивчення матеріалу 

на перших 3-4 уроках слід почати з вихов-

ної розповіді про те, що в навколишній дій-
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сності є багато величин таких, наприклад, 

як кут довжина, площа, маса, температура, 

вага тощо. Щоб скористатися ними для за-

доволення своїх потреб, людина створила 

способи їх вимірювання за допомогою пе-

вних однорідних цим величинам одиниць. 

Без використання у повсякденному житті 

операцій вимірювання ми не змогли б ши-

ти одяг, будувати будинки, сіяти і збирати 

врожай, виготовляти машини, запускати 

космічні кораблі. Створена свідомістю лю-

дей десяткова система числення – найзруч-

ніше математичне знаряддя для виділення 

основних одиниць вимірювання величин. 

Отже, для досягнення навчально-виховних 

цілей нам потрібно знати і вміти читати й 

записувати десятковий дріб, який ми діста-

ємо в результати вимірювання, вміти порі-

внювати ці дроби, знати розряди десятко-

вого дробу, виділяти і записувати їх, здійс-

нювати математичні операції над цими 

дробами, проводити різні обчислення під 

час розв’язування різноманітних задач. Да-

льший аналіз матеріалу §8 показує, що ма-

тематична суть процесу вимірювання кута 

як величини така сама, що й при вимірю-

ванні будь-якої іншої величини, а саме: 

встановлюємо спочатку основну одиницю 

вимірювання (прямий кут), потім ділимо 

його на (дев’яносто) частин і цією части-

ною вимірюємо всі кути. Але прийнявши 

прямий кут за основну одиницю, потрібно 

пригадати, що поняття і образ прямого кута 

були сформовані в уявленнях учнів у ви-

гляді половини розгорнутого кута, побудо-

ваного на площині за допомогою косинця. 

У результаті використання таких операцій 

учні зрозуміють, що кут (кути) – фігура, 

яка має дві сторони і одну вершину, і змо-

жуть його будувати. Після цього учні діз-

наються про те, що кут не тільки фігура, а й 

величина, яка вимірюється величиною 

одиничного кута – градусом. Усе, що в 

процесі формування поняття кута як вели-

чини лишиться в уявленні учнів нечітким, 

нез’ясованим, буде перепоною в подаль-

ших математичних узагальненнях цього 

поняття і операціях над ним ( кут у триго-

нометрії, кут у просторі тощо). Тому на ві-

дведених уроках треба з’ясувати всі незро-

зумілі питання. Для цього слід підібрати 

вправи, провести практичні заняття та ви-

користати навчальне обладнання. Поданий 

аналіз навчального матеріалу §8 допоможе 

визначити і реалізувати майже спільну для 

всіх уроків виховну мету – поступовий роз-

виток в учнів правильного світорозуміння. 

А виховну мету уроків при вивченні мет-

ричної системи мір та понять «десятковий 

дріб» і «величина кута» конкретизувати 

так: «сформувати в учнів першооснови сві-

тоглядних уявлень про реальний зміст ве-

личин та про необхідність і можливість їх 

вимірювання». Засвоєння поняття «метри-

чна система мір» має ще один виховний 

аспект – готує учнів до використання між-

народної системи одиниць у всіх галузях 

повсякденної і науково-технічної практики. 

Навчання на уроці – складний діалек-

тичний процес, пов'язаний с подоланням 

учнем пізнавальних суперечностей. Тому 

необхідно не тільки враховувати, а й акти-

вно створювати, приводити в дію ці супе-

речності і керувати успішним їх подолан-

ням. Суперечності виникають у всіх струк-

турних елементах навчальної діяльності 

учня: при відчутті і сприйманні, за-

пам’ятовуванні й відтворенні, при мисленні 

й мовленні, уявленні і вольових актах у 

процесі формування навичок і вмінь, гра-

фічних і практичних дій. 

Повноцінним урок вважається тоді, ко-

ли навчальний матеріал і методи його ор-

ганізації забезпечують активізацію всіх на-

званих компонентів: виховна мета досяга-

ється тільки на повноцінному уроці. Іноді 

буває так, що провідна роль на уроці відво-

диться мисленню і мовленню учнів. У про-

цесі мислення забезпечується аналіз і син-

тез, розкриття зв’язків і відношень між по-

няттями, а за допомогою мовлення здійс-

нюється формування висновків, узагаль-

нень та перенесення їх на нові задачні си-

туації тощо. Значна частина учнів на тако-

му уроці часто є досить пасивною, їх учін-

ня нерідко зводиться до пасивного механі-

чного запам’ятовування, тому воно мало 

результативне. До проведення таких уроків 

спонукає стиль викладу навчального мате-

ріалу в посібниках для учнів. Наприклад, 
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якщо вчитель на уроках вивчення теми 

«Паралельність і паралельне перенесення» 

[3] (розділ III) дотримуватиметься викладу 

матеріалу за посібником, провідну роль у 

діяльності учнів автоматично займе мис-

лення і мовлення. Справді, урок на тему 

«Паралельність прямих і центральна симе-

трія» (п. 31) починається з формулювання 

учнями означення паралельних. Потім вво-

диться символічне позначення паралель-

них, пригадується центрально-симетричне 

відображення, при якому будь-яка пряма 

перетворюється в пряму. Урок закінчується 

другої ознаки паралельності прямих і за-

кріплення вивченого матеріалу за допомо-

гою запитань і завдань на побудову пара-

лельних прямих і симетричних фігур. На-

ступний урок на тему «Аксіома паралель-

них» [3, п. 32] починається в підручнику : 

«Ми довели, що через будь-яку точку мож-

на провести хоча б одну пряму, паралельну 

даній прямій». Далі дається формулювання 

аксіоми, наслідків з неї, доводиться теоре-

ма про транзитивність паралельності пря-

мих, закріплюється цей матеріал відпові-

дями учнів на запитання вчителя. Усі на-

ступні уроки вивчення матеріалу розділу III 

будуються аналогічно й одноманітно, без 

належної активізації пізнавальної, самос-

тійної діяльності учнів. На таких уроках 

ускладнюється реалізація виховних цілей. 

Це пояснюється тим, що мислення, як пра-

вило, активізується тоді, коли перед учня-

ми після аналізу ситуації виникають пи-

тання, на які вони не можуть відповісти і 

які з’являються в процесі живого спогля-

дання або сприймання об’єктів, що вивча-

ються. Отже, нормальне учіння потребує на 

уроці живого споглядання предметів, жит-

тєвих ситуацій, які активізують відчуття, 

сприймання й зв’язані з ними практичні дії 

учнів. У таких умовах у створенні первіс-

них образів тих чи інших математичних 

понять, розкритті залежностей та операцій-

них зв’язків в їх структурних елементах, 

відчуття і сприймання стають особливими 

діями, бо вони допомагають думати, сти-

мулюють мислення, а також усне, письмо-

ве і символічне мовлення як знаряддя роз-

витку мислення. 

Повноцінний урок – це завжди резуль-

тат спільної творчості вчителя та учнів. 
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