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Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного 

педагогічного досвіду, зокрема і попередніх поколінь, це цілеспрямована дія, орієнтована 

на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів. 

Важливою складовою підготовки особистості є знання з математики. 

Математика як шкільний предмет володіє значним потенціалом для формування та 

розвитку тих якостей, які необхідні людині для того, щоб бути успішним у сучасному 

житті. Проте математична освіта не лише частина науки математики – це феномен 

загальнолюдської культури. 

Пізнання  вітчизняної освіти і школи неможливе без об’єктивного дослідження 

педагогічного минулого її окремих регіонів, які вирізнялися упродовж усієї історії 

специфікою економічного, соціального й культурного розвитку.  

У контексті регіональних досліджень актуальними видаються проблеми 

розвитку шкільної математичної освіти Чернігівщини ХХ століття та підготовки 

відповідних  кадрів як складові українського освітнього простору.  

Мета статті: дослідити процес становлення і розвитку математичної освіти на 

Чернігівщині упродовж XX – початку ХХІ століття й актуалізувати виявлений досвід в 

умовах сучасного етапу модернізації освіти України.  

Математика як навчальний предмет у школі – це педагогічно обґрунтована система 

наукових знань і практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи 

науки математики. Як навчальний предмет, математика відображає певною мірою 

напрямки розвитку науки, соціально-економічні та політичні умови в суспільстві. 

У 1918 р. було проведено реорганізацію системи шкільної освіти. У 1920 р. була 

затверджена «Схема народної освіти УРСР», згідно з якою в Україні почала розвиватись 

єдина трудова семирічна школа. Були потрібні нові програми, підручники, методичні 

посібники. Викладання математики на Чернігівщині відбувалось за підручниками І.В. 

Андрущенка, М. Голубенка, А.П. Кисельова, а також видатного математика-геометра 

О.М. Астряба. Школярі Чернігівщини вивчали математику за програмою відомого 

педагога К.Ф. Лебединцева, керівника київського методичного центру, який певний час 

був керівником Чернігівських педагогічних курсів [5, c. 53]. За створеним ним навчальним 

планом математика як самостійний предмет вивчалась у 4-7 класах, а у 1-3 класах – разом 

з іншими предметами.  

На Чернігівщині на початку ХХ століття впроваджувалась ідея політехнічної 

освіти, характерна для тогочасної радянської освіти загалом. 20-ті роки ХХ століття – час 

нововведень: «…використання нових методів, способів дій, засобів, нових концепцій, 

нових навчальних програм, засобів виховання» [3, с. 78]. З 1923 року в школах було 

введено комплексну систему викладання. Помітні зміни з’явилися у програмі. Навчальний 

матеріал у ній розподілявся на групи, супроводжувався методичними вказівками щодо 

його викладу. Одним з основних став принцип концентричності викладання математики. 

У цей період у навчанні застосовували метод проектів, комплексні програми. Виступи та 

статті офіційних осіб, дослідників і педагогів того часу спрямовані на створення нової 

школи, основною відмінністю якої було б подолання розриву між теорією та практикою, 

характерного для освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття. Аналізуючи програми з 

математики дорадянського періоду, український методист-математик Г.П. Бевз писав, що 

вони вражають своїм формалізмом, абстрактністю, відірваністю від життя. Проте в 



результаті приниження значення теорії рівень математичної підготовки учнів знизився. 

Крім того, на мою думку, в часи побудови країни з сильною регламентацією виховання 

молодого покоління в умовах можливості обирати, діяти самостійно (як це передбачають 

проектні технології) було практично неможливим. 

У 1934 р. постановою «Про структуру початкової і середньої школи в СРСР» було 

відмінено всі типи шкіл і встановлено єдину систему освіти: початкова школа (1- 4 класи), 

неповна середня школа (1-7 класи), середня школа (1-10 класи). 

Новий період у розвитку шкільної математичної освіти пов'язаний із прийнятим на 

початку 30-х років ХХ століття курсом на індустріалізацію. Відбулось повернення 

традиційних технологій навчання у навчальний процес, посилилась роль теоретичних 

знань, ліквідувався фузіонізм під час вивчення математики (принцип паралельного 

вивчення матеріалу, зокрема, планіметричного і стереометричного, з наданням переваги 

стереометрії).  

Таким чином, можна відокремити перший етап розвитку математичної освіти – 

етап становлення і пошуку кращих методів роботи. Освітяни Чернігівщини не залишались 

осторонь загальноукраїнських процесів, співпрацювали з провідними математиками 

України, зокрема з К.Ф. Лебединцевим, О.М. Астрябом. 

Другий етап настав з початком Великої Вітчизняної війни. Значної шкоди 

українській школі було заподіяно під час німецької окупації. Значною мірою була 

зруйнована матеріальна база шкіл, крім того, їхня освітня політика передбачала 

онімечення населення та виховання в дусі покори німецькому режимові. З цією метою 

вони відкривали «народні школи» (4-класні), у яких навчали рахувати, розписуватися, 

читання вважалося зайвим. Про існування середніх та вищих шкіл на окупованій території 

не йшлося.  

Після звільнення Чернігівщини від німецької окупації починається третій період 

розвитку освіти регіону. У 1949 р. здійснено перехід до загальної обов'язкової семирічної 

освіти. 24 грудня 1958 р. було прийнято закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям та 

про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР», яким передбачався перехід на 

обов'язкову 8-річну освіту для дітей віком від 7 до 15-16 років. У 1956 р. систематичний 

курс геометрії в школах вивчали за підручником «Геометрія» М. Н. Нікітіна та збірником 

задач із геометрії М.Н. Нікітіна та Г. Г. Маслової, які по суті мало чим відрізнялися від 

курсу геометрії А.П. Кисельова. 

У 40-60 рр. минулого століття посилився принцип зв’язку теорії з практикою, 

оскільки на перший план виходить необхідність практичної підготовки тих, хто закінчує 

школу, причому без будь-якої недооцінки теорії. 

Так, аналізуючи звіт чернігівського обласного відділу народної освіти за 1960 – 

1961 навчальний рік бачимо, що особлива увага при викладанні математики зверталась на 

«свідомість і міцність знань учнів, на прищеплення їм практичних умінь і навичок, 

пов’язаних з трудовою діяльністю, наближенням навчання до життя» [4, c. 78]. Зв'язок 

теорії з практикою вчителі здійснювали шляхом прищеплення учням умінь і навичок у 

виконанні вимірювань, обчислень і різного виду побудов, зокрема, побудов графіків. 

Шляхом активізації розумової діяльності учнів, виховували в них навички працювати 

самостійно, переборювати труднощі у розв’язанні того чи іншого завдання. Наводяться 

приклади такої роботи. При вивченні у 5 класі теми «Периметр і площа прямокутників» 

учитель Чернігівської СШ №8 дала завдання виміряти предмети, які вони виготовили в 

майстерні. На основі вимірювань учні складали задачі і виконували обчислення. При 

ознайомленні учнів з поняттям проценту, замість того, щоб одразу дати означення, яке б 

учні сприйняли механічно, звернулась до учнів з питанням «Де ви зустрічались зі словом 

«процент»?» Відповіді учнів були різноманітними (процент норми виробітку батька на 

виробництві тощо) Так простим запитанням учителька активізувала учнів, збудила їх 

інтерес. 



Методистами заохочувалось включення задач з практичним змістом до 

екзаменаційних білетів, використання задач, пов’язаних з життєвим досвідом учнів, з їх 

роботою в майстернях. Наводяться приклади: при вивченні теми «Теорема про 

властивість відрізків, що відсікаються паралельними прямими на сторонах кута» (7 клас) 

учитель Прилуцької СШ №1 почав з розв’язання простої задачі: «Дошку довжиною 25 см. 

поділити на три рівні частини». Практично вони вже виконували таке завдання у 

майстернях. Такий спосіб вивчення матеріалу сприяв більш глибокому його засвоєнню, а 

виконувані ними трудові операції отримали теоретичне обґрунтування.  

Проте виникали і нарікання на те, що частина вчителів деколи не дотримувалися 

основних дидактичних принципів і замість того, щоб навчати учнів свідомо розв’язувати 

задачі, спрямовувала увагу на механічне запам’ятовування. Через це частина учнів не 

змогли самостійно розв’язати завдання, про що свідчили наслідки контрольно-

перевірочних робіт у деяких школах (Жукотківська СШ, Слабинська СШ та інші). Було  

відмічено, що не всі вчителі надають значення практичним роботам і на виконання їх 

відводять меншу кількість годин, ніж передбачено за програмою. 

Викладання математики у 9-10 класах пов’язувалось з виробничим навчанням, з 

життям. У цих класах ширше, ніж у 5-7 застосовувались такі методи роботи як лекція і 

розповідь, які готують до навчання у вищих учбових закладах. Матеріал викладався у 

формі доступній учням. Так, вважалось доцільним подання у вигляді лекції порівняно 

складного теоретичного матеріалу, наприклад, теми «Геометричне зображення 

комплексних чисел».  

У звіті відділу освіти було відмічено складність засвоєння теми «Функціональна 

залежність величин», пояснення властивостей функцій за графіком. Причиною можна 

назвати те, що вивчаючи цей розділ, учителі основну увагу звертали на побудову графіків 

за складеними таблицями значень аргументу і функції, а вивченню властивостей функції 

приділяли мало часу. Також було підкреслено важливість теоретичного обґрунтування 

розв’язування рівнянь і нерівностей, застосування теорем про еквівалентні нерівності та їх 

властивості, свідомого засвоєння властивостей тригонометричних функцій та формул 

перетворення тригонометричних виразів.  

З 1964 р. середня школа стала 10-річною. У 1966 р. скасовано обов'язкову 

професійну підготовку в загальноосвітніх школах. Починаючи з сьомого класу, вводяться 

факультативні курси з окремих навчальних предметів. З 1972 р. здійснюється перехід до 

обов'язкової середньої освіти. З 70-х років ХХ століття більшу увагу починають приділяти 

теоретичному напрямку викладання математики. Почався перехід масової школи на нову 

систему навчання, що базувалася на теоретико-множинному підході. Програма 

передбачала як вивчення нових тем (поняття множини, операції над множинами, границя 

функції, похідна, інтеграл, поняття про найпростіші диференціальні рівняння, вектори, 

геометричні перетворення, елементи аналітичної геометрії), так і зміну підходу до 

вивчення традиційних понять, ідей і методів. Наприклад, поняття функції в сучасному 

його трактуванні вводилось на два роки раніше, у 6 класі, і відразу ж передбачалось 

систематичне вивчення властивостей елементарних функцій. Раніше, уже в 5 класі, 

вводилась система координат. Широке використання методу координат передбачалось як 

в алгебрі, так і в геометрії на площині і в просторі. Було висловлено багато критичних 

зауважень щодо наслідків перебудови змісту шкільної математичної освіти. Зокрема, 

визнано недоцільним вивчення у школі множин, відношень, елементів математичної 

логіки. Зазнало критики захоплення авторів шкільних підручників геометричними 

перетвореннями, які викладались на основі множин. З 1972/1973 н. р. геометрію у 6−8-х 

класах почали вивчати на теоретико-множинній основі за підручниками 

А. М. Колмогорова.  

Зміни в суспільстві, що відбувалися у 80 –ті роки привели до реформи в освіті. У 

1984 р. було прийнято основні напрями шкільної реформи, що передбачала підвищення 

якості освіти й виховання. Згодом було здійснено перехід на навчання дітей з 6-річного 



віку та на 11-річний термін шкільного навчання; змінювалася структура загальноосвітньої 

школи (початкова - 1-4 класи, неповна середня - 1-9 класи, середня школа - 1-11 класи); 

зменшувалася наповнюваність 1-9 класів до 30, 10-11 - до 25 учнів. Проте через 

економічну кризу в країні ці реформи загальмували. 

На Чернігівщині, як і в Радянській Україні повільно формувалася система 

математичної освіти, яку потім назвали радянською. Мабуть, лише на початок п'ятдесятих 

років ця система сформувалася повністю. Наступні два десятиліття математична освіта 

розвивалася і удосконалювалася. Ймовірно, як підсумок цього розвитку з'явилися 

спеціалізовані математичні школи і класи. Наприклад, відома у всій Україні 

спеціалізована школа фізико-математичного профілю №12 м. Чернігова, яка  почала свою 

діяльність з 1986 року під керівництвом Стельмаха В. А. Особливості діяльності цієї 

школи – активна робота з обдарованою молоддю (і не лише з математики) та співпраця з 

науковцями, психологічною службою школи. 

До широкого загалу учнів та педагогів повертаються імена видатних вітчизняних 

математиків, зокрема, Георгія Вороного (1868 – 1908), чиєю малою батьківщиною є село 

Журавка Варвинського району на Чернігівщині. Науковий доробок цього вченого широко 

застосовують у наші дні в різних галузях знань (теорія чисел, геометричне моделювання, 

комп’ютерна графіка, конструювання роботів, побудова географічних інформаційних 

систем та ін.) фахівці країн Європи, США, Канади, Японії тощо. На Чернігівщині діє фонд 

імені Георгія Вороного, серед напрямків роботи якого – підтримка обдарованої учнівської 

молоді. 

  Сучасний розвиток системи освіти в Україні визначено Законом України «Про 

освіту» (1991) та Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI 

століття»). Cучасна парадигма гуманізації освіти в центр процесу навчання та виховання 

ставить дитину, її потреби, нахили, здібності. Але будь-яке виховання передбачає набуття 

певної системи знань, ґрунтується на ній [1, c. 322]. Нині школи України працюють за 

навчальними планами, які певною мірою враховують національні особливості нашої 

держави і нові соціальні вимоги до форм і рівня освіти, відповідають вимогам рівневої і 

профільної диференціації.  

Однією з важливих передумов створення освітнього простору є кадрове 

забезпечення навчально-виховного процесу. У Чернігівській області його успішно 

здійснювали, головним чином, педагогічні університети Чернігова та Ніжина, 

Чернігівський державний технологічний університет. 

Колективи цих вузів мали незаперечні успіхи й досягнення. За роки діяльності 

було підготовлено не одну тисячу висококваліфікованих спеціалістів, які успішно 

працювали і працюють у різних сферах суспільного життя України, а також за її 

межами. Наукові дослідження викладачів є частиною державної програми розвитку 

фундаментальних і прикладних досліджень в Україні.  

Чернігівська школа з застосування функціонального аналізу до теорії 

диференціальних рівнянь у частинних похідних є міжнародно визнаною. Про це 

офіційно заявив директор Інституту математики АН України А.М.Самойленко на 

українсько-американській конференції з диференціальних рівнянь. Школа теорії 

розв'язності диференціальних рівнянь у частинних похідних математичної фізики в 

повних шкалах банахових просторів узагальнених функцій (під керівництвом доктора 

фізико-математичних наук, професора Я.А. Ройтберга) - примикає до Київської школи 

Ю.М.Березанського (в монографії Я.А.Ройтберга "Elliptic Boundary Value Problems in 

the Spaces of Distribution. - 1996. - 427 с., підсумовано дослідження за останні 20-25 

років по даній темі). Робота кафедри математичного аналізу відмічена рядом 

вітчизняних та зарубіжних наукових грантів. 

Наукові творчі колективи в галузі математичного аналізу, методики викладання 

фізико-математичних дисциплін мають широке міжнародне визнання. За заслуги в 

педагогічній, науково-дослідній та громадській діяльності, вагомий внесок у розвиток 



національної освіти професор Чернігівського державного педагогічного інституту Яків 

Абрамович Ройтберг мав державні відзнаки. За цикл монографій «Нові методи в теорії 

узагальнених функцій та їх застосування до математичної фізики» йому присуджено 

Державну премію України в галузі науки і техніки. Сам – творча особистість, він і 

студентам прищеплював інтерес до науково-дослідницької роботи. Плідно працював 

Я.А. Ройтберг і як завідувач кафедри математичного аналізу, яку сам і створив.  

Велика заслуга у відродженні і становленні інституту в післявоєнний період 

належить професору В.М. Костарчуку, заслуженому працівнику культури УРСР, який 

очолював вуз понад чверть століття. 

Практично всі посібники для факультативних занять з математики в середній 

школі, ряд підручників та посібників для вищої школи були підготовлені викладачами 

фізико-математичного факультету (В.М. Костарчук, В.М.Боровик, Л.М.Вивальнюк, 

І.В.Зайчено, М.М.Мурач, Е.В.Рафаловський, О.І.Соколенко З.Г.Шефтель та ін). 

Підручник «Функціональний аналіз» З.Г.Шефтеля  був виданий англійською мовою у 

Швейцарії.  

Серед напрямків наукової діяльності –  розробка та впровадження нових 

інформаційних технологій в систему освіти. Основним досягненням цього напрямку є 

розробка педагогічного програмного комплексу "GRAN" (А.В.Пеньков, Ю.В.Горошко, 

Є.Ф.Вінниченко, А.О.Костюченко, під керівництвом академіка АПН України, 

зав.кафедрою інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова М.І.Жалдака), який 

рекомендовано Міністерством освіти України для використання в школі.  

Потужним науково-дослідницьким центром, провідником освітніх інновацій 

також є Чернігівський державний технологічний університет. Пріоритетний напрям 

досліджень його науковців – ресурсозберігаючі новітні технології в енергетиці, 

промисловості та агропромисловому комплексі. На кафедрі зварювального 

виробництва Д.І.Котельниковим було започатковано наукову школу зі зварювання 

різнорідних матеріалів. Результати робіт кафедри конструювання машин впроваджені у 

виробництво на ряді підприємств України, Росії, Білорусії з економічним ефектом 

300000 доларів США на рік [7, с. 14]. Проте вагомих результатів досягнуто не лише у 

галузі науки та промисловості, значний внесок викладачів університету і у розвиток 

освіти регіону. Заслуговують на увагу досягнення кафедри інформаційних і 

комп’ютерних систем, зокрема, у співпраці з європейськими та київськими колегами 

було виконано грант Європейського Співтовариства, мета якого – прищеплення 

студентам навичок командного виконання програмних проектів.  

Кафедра вищої та прикладної математики веде активну наукову та методичну 

роботу. Завідувач кафедри В.М.Лось, кандидат фізико-математичних наук, є членом 

журі Всеукраїнської олімпіади з математики та десятий рік очолює журі обласного 

етапу, виступає з лекціями з розв’язування олімпіадних задач для учителів міста й 

області. 

Кафедри університету мають тісні зв'язки з науковими закладами Києва, Львова, 

Харкова, Одеси, Донецька, Москви, Санкт-Петербурга, а також Німеччини, Англії, 

США, Ізраїля, Швеції, Франції, Італії, Польщі.  

У процесі дослідження було опрацьовано значну кількість архівних джерел та 

літератури з історії освіти краю. Результати аналізу й систематизації матеріалів щодо 

розвитку математичної освіти Чернігівщини у хронологічних межах дослідження  дали 

змогу виокремити такі етапи:  

 від встановлення радянської влади до початку Великої  Вітчизняної війни 

(1917 – 1941), коли відбувалось становлення радянської системи освіти;  

 час окупації Чернігівщини німецькими військами (1941 -1943рр.), коли 

розвиток практично призупинився, значною мірою була зруйнована матеріальна 

база, освіта зазнала великих людських втрат. Проте вже в кінці 1943 р. почались 

заняття в середніх навчальних закладах, а в 1944 р. в учительському інституті;  



 період від звільнення Чернігівської області з німецької окупації до часів 

Перебудови в СРСР (1943-1990): подальший пошук кращих підходів до викладання 

математики; 

 від набуття незалежності Україною до сучасності (1991 – 2010 рр.) – 

зміна освітньої парадигми, шлях до гуманізації навчально-виховного процесу, 

застосування інновацій.  

У процесі навчально-виховної роботи все частіше педагоги використовують 

комп’ютерні, комунікаційні, проектні та інтерактивні технології, враховуючи 

індивідуальні особливості учнів, зміст навчального матеріалу, місце даного уроку в 

загальній системі навчально-виховного процесу. Врахування досвіду попередніх поколінь 

є доцільним при впровадженні новітніх технологій у наш час.  
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