
УДК 51(091)

Лiбгобер T.O., Рябухо O.M., Tурка T.В.

1 студентка 4 курсу фiзико-математичного факультету, ДВНЗ «ДДПУ»
2 кандидат фiзико-математичних наук, доцент, КДМТУ
3 кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри МНМ та МНI, ДВНЗ «ДДПУ»

e-mail: liebhaber.t@gmail.com

ДО 100-РIЧЧЯ ОЛЕКСIЯ ВАСИЛЬОВИЧА ПОГОРЄЛОВА

У статтi розглядається освiтня дiяльнiсть академiка О.В. Погорєлова. Наводиться коро-
ткий огляд створеного ним пiдручника з геометрiї для середньої школи.
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Вступ
Цього року вiдзначається видатна подiя, 100-рiччя з дня народження ви-

датного математика, ученого зi свiтовим iм’ям, академiка Росiйської Академiї
наук, академiка Нацiональної Академiї наук України, заслуженого дiяча на-
уки i технiки України Олексiя Васильовича Погорєлова.

Олексiй Васильович Погорєлов удостоєний багатьох нагород i звань. Вiн
є лауреатом мiжнародної премiї iм. Н.I. Лобачевського (1959 р.), Ленiнської
премiї (1962), Державної премiї України (1974), iменних премiй Нацiональної
академiї наук України. Заслужений дiяч науки i кавалер урядових нагород.
Помер 17 грудня 2002 року. Похований в Москвi на Нiколо-Архангельському
кладовищi.

У 2007 роцi НАН України заснувала премiю iменi О.В. Погорєлова за на-
уковi роботи в галузi геометрiї i топологiї. На честь О.В. Погорєлова названо
астероїд 19919 Pogorelov.

Бiографiчнi факти.
«Едва ли можно сегодня назвать второ-
го математика, который обогатил бы на-
уку таким количеством сильных глубоких
конкретных результатов в области геоме-
трии... » (О.Д. Александров).

О.В. Погорєлов народився 3 березня 1919 року в мiстi Короча (Бiлго-
родська область). Закiнчив Харкiвський державний унiверситет (1937-1941)
i Вiйськово-Повiтряну академiю iм. М.Є. Жуковського (Москва, 1941-1945).
З 1945 року працював в ЦАГI i одночасно навчався в заочнiй аспiрантурi за
фахом «Геометрiя i топологiя» при Московському державному унiверситетi.
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Вчителями Олексiя Васильовича були
вiдомi математики i педагоги професори
Н.В. Єфiмов та О.Д. Александров. Захи-
стивши кандидатську, а через рiк i доктор-
ську дисертацiї, вiн повертається до Харкова
(1947), де незабаром очолює кафедру геоме-
трiї в ХДУ.

У 1960 р. Погорєлов переходить у Фiзико-
технiчний iнститут низьких температур АН
України (ФТIНТ). У 1951 р. Олексiй Ва-
сильович обраний членом-кореспондентом, в
1960 р. — академiком АН України, з цього
ж року вiн член-кореспондент, а з 1976 р. —
академiк АН СРСР.

Освiтня дiяльнiсть академiка О.В. Погорєлова.
О.В. Погорєлов придiляв велику увагу проблемам викладання математи-

ки, як в унiверситетi, так i в школi. У 1950-тi роки вiн написав унiверситет-
ськi пiдручники з основ геометрiї, аналiтичної геометрiї i диференцiальної
геометрiї, якi потiм перевидавалися багато рокiв, а саме «Лекции по диффе-
ренциальной геометрии» (1955, 1956, 1961, 1967), «Лекции по аналитической
геометрии» (1957, 1963), «Лекции по основаниям геометрии» (1959, 1964),
«Геометрия (пособие для учителей)» (1979) та iншi.

Вершиною педагогiчної дiяльностi Олексiя Васильовича слiд визнати пiд-
ручник з геометрiї для середньої школи, створений ним в 1980-i роки. З
моменту масового впровадження в школи (1982) пiдручник «Геометрия, 6-10
кл.», а пiзнiше «Геометрия, 7-11 кл.» (пiсля реформи i переходу на 11-рiчне
навчання) понад два десятилiття перевидавався багатомiльйонними тиража-
ми на рiзних мовах.

Академiк О.В. Погорєлов вважав, що в процесi вивчення геометрiї в шко-
лi учнi набувають знань про властивостi абстрактних просторових форм
оточуючого нас свiту та навчаються логiчно мiркувати, аргументувати свої
переконання та доводити теореми. В результатi повинна досягатися мета, яка
полягає в єдностi сформованих наочних уявлень про властивостi реального
простору та опанування строгого логiчного обґрунтування цих властивостей.
Вiдповiдно до поставленої мети навчальний посiбник Погорєлова мiстить
систематизований виклад геометричного матерiалу на базi оригiнальної ла-
конiчної системи аксiом.
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Дедуктивнiсть побудови геометрiї визначається її аксiоматичною осно-
вою. Але неможна плутати аксiоматичну побудову навчального курсу геоме-
трiї в школi з аксiоматичною побудовою власне геометрiї як науки. Будь-якi
спроби їх ототожнення завжди приводили авторiв шкiльних пiдручникiв до
невдач. Проблема строгої дедуктивної побудови шкiльного курсу геометрiї
залишається дискусiйною i досi, та у пiдручнику Погорєлова вона розв’язана
вперше i досить вдало. Автор вважає, що шкiльний курс геометрiї має бу-
ти аксiоматичним починаючи з шостого класу. I тiльки при такiй побудовi
посiбника можна досягти названої мети. Але при цьому не треба ставити за
мету - навчання учнiв формальним аксiоматичним доведенням Для автора
є важливою з педагогiчної точки зору необхiднiсть виховання в учнiв моти-
вованої потреби аргументувати свої висловлювання, доводити твердження.
Тiльки такий пiдхiд дозволить поступове, глибоке оволодiння учнями iдеєю
логiчної упорядкованостi геометричних фактiв, їх наукового взаємозв’язку.

Запропонована О.В. Погорєловим система аксiом, що будується на аксiо-
матицi Евклiда–Гiлберта, дозволяє досягти досить високого рiвня розумiння
доведення, а логiчна послiдовнiсть викладу та запропонованi автором новi
математичнi пiдходи до викладу складних роздiлiв дозволили суттєво скоро-
тити змiст i обсяг посiбника. В четвертому виданнi посiбник має 335 сторiнок i
мiстить близько 100 теорем, тодi як пiдручник Кисельова мiстить 260 теорем,
а пiдручник Колмогорова–Скопеца — 156.

Метрична система аксiом дозволяє вже з 7 класу ефективно використову-
вати координатний метод в доведення геометричних тверджень, i тим самим,
суттєво скоротити об’єм матерiалу та впровадити мiжпредметнi зв’язки гео-
метрiї та алгебри.

Ставлення до пiдручника Погорєлова було i є неоднозначним. Звучали
критичнi висловлювання та зауваження. Автора звинувачували у дуже сти-
слому викладi матерiалу, при якому половина важливих теорем зведена до
рангу «завдань». При цьому не зрозумiло, чи можна користуватися резуль-
татами цих завдань як готовими теоремами при мiркуваннях, або всякий раз
повторювати цi докази, що в умовах дефiциту часу може стати критичним.

Висновки
Видатний вiтчизняний математик, учений зi свiтовим iм’ям, академiк На-

цiональної Академiї наук України, заслужений дiяч науки i технiки України,
академiк Росiйської Академiї наук О.В. Погорєлов — автор пiдручникiв з усiх
основних роздiлiв геометрiї для вищих навчальних закладiв, що вiдрiзняю-
ться оригiнальнiстю викладу, математичною строгiстю написанi в зрозумiлiй
i доступнiй формi. Багато й успiшно займався вiн питаннями удосконалення
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шкiльної математичної освiти, пiдготував пiдручник з геометрiї за власною
програмою, поклавши в його основу «сувору i прозору систему аксiом». У
школах України цей пiдручник використовувався до 2008 року.
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To Alexey Vasilyevich Pogorelov’s 100 anniversary
The educational activity of the academician A.V. Pogorelov is considered in

the article. A short review of his textbook on geometry for high school is given.
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