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У статті розглядається можливість гуманітаризації навчання 

математичним дисциплінам під час підготовки вчителів математики з метою 

отримання всебічно розвиненої особистості засобами історії науки та шляхом 

демонстрації взаємозв’язків між предметами однієї підсистеми навчальних 

дисциплін. 
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In the article the possibility of humanitarization teaching mathematical subjects 

in the preparation of mathematics teachers in order to get fully developed personality 

means the history of science and by demonstrating the relationships between objects 

one subsystem disciplines. 
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Вступ. Питання про доцільність використання елементів історії у 

викладанні математики та інших наук неодноразово порушувалось ще в XIX 

столітті.  

Огляд літератури. Значення коротких екскурсів в історію науки на уроках 

математики розкривали відомі математики в роботах з історії математики: Ю. 

Білий, В. Бобинін, О. Боголюбов, Л. Вивальнюк, В. Гончаров, Б. Гнєденко, 



В. Добровольський, А. Колмогоров та ін. Окремі аспекти проблеми 

використання елементів історії математики в навчальному процесі 

розглядалися в дисертаційних дослідженнях В. Бевз, В. Беркутова, 

Б. Болгарського, Г. Глейзера, К. Малигіна, С. Насирова, М. Скоробагатої та ін. 

Про велике освітнє та виховне значення елементів історизму у викладанні 

математики говорили відомі методисти Г. Бевз, В. Бевз, М. Бєскін, М. Бурда, В. 

Брадіс, М. Віленкін, Г. Глейзер,  М. Ігнатенко та ін. Відомості з історії 

математики включили в шкільні підручники та навчальні посібники автори: 

Г. Апостолова, Г. Бевз, В. Бевз, М. Бурда, 3. Слєпкань, М. Шкіль, О. Дубинчук, 

В. Коваленко, В. Кривошеєв та ін. 

Основний текст. Впровадження історичного матеріалу у процес навчання 

математики є важливою умовою забезпечення гуманізації змісту математичної 

освіти, ефективності навчально-виховного процесу і розвитку підростаючого 

покоління. Біографії видатних вітчизняних вчених та їх внесок у розвиток 

науки є невичерпним джерелом для виховання та навчання підростаючого 

покоління [1]. 

Реформування системи освіти на засадах гуманізації та гуманітаризації 

зумовлює методологічну переорієнтацію змісту і процесу навчання: 

одухотворення, олюднення навчально-виховної діяльності, створення такої 

атмосфери, яка б стимулювала активність особистості, спонукала її до 

творчості й саморозвитку, відповідала інтересам, потребам і можливостям 

кожного. Зміст освіти сьогодні - це не тільки знання, навички й уміння в певній 

освітній галузі, а й загальнолюдська культура, яка знаходить вираження в цій 

галузі. Історія математики є частиною історії культури. Вона знайомить тих, 

хто навчається, з фактами культурного життя людства, демонструє тернистий 

шлях вчених та їх теорій до повного визнання (Паскаль) і сприйняття 

сучасниками чи, можливо, лише наступними поколіннями (Лобачевський). 

Математичні поняття, відношення і теорії завдяки історичній динамічності 

стають ближчими і зрозумілішими тим, хто навчається. 



Гуманітаризація математичної освіти часто реалізується як гуманітарна 

орієнтація вивчення математики. Гуманітарна орієнтація є одним із основних 

принципів концепції гуманітаризації і полягає в тому, що максимально 

акцентується увага на особистості, зв’язку математики з гуманітарними 

науками, вивчення історичних, естетичних, екологічних аспектів 

математичного матеріалу. На перший план висувається принцип пріоритету 

розвивальної функції в навчанні математиці. Іншими словами, навчання 

математиці повинно орієнтуватись не стільки на математичну освіту, скільки на 

особистісний розвиток за допомогою математики. Математика за своїм змістом 

має значний світоглядно-гуманістичний потенціал. Він зумовлений певними 

соціальними причинами, має глибокі соціальні корені, зумовлені 

гносеологічною природою предмета математики і особливостями її методів. 

Гуманізм математики проявляється і в тому, що вона спрямована на пізнання 

істини, через яку тільки і може бути виражене дійсне ставлення людини до 

природи. 

Впровадження елементів технології гуманітаризації може проводити 

кожен вчитель, що володіє творчим потенціалом, любить свій предмет. Але 

щоб правильно будувати процес навчання, вчителі завжди повинні пам’ятати, 

що людське мислення двостороннє: логічна і емоційно-образна сторони 

існують як рівноправні частини. 

Диференціація, яка існує в математичній науці знаходить своє 

відображення і в процесі навчання: математичні дисципліни, що вивчаються, 

наприклад, студентами-математиками, постають перед ними у вигляді набору 

розрізнених теорій, які начебто зовсім не пов’язані між собою.  

Розглядаючи систему підготовки майбутнього вчителя математики як 

підсистему навчальних дисциплін, було виявлено, що на бакалавраті студенту 

доводиться мати справу з понад 20 предметами математичного спрямування. 

Тому їх доцільно поділити на чотири основні підсистеми: математичний аналіз, 

вища алгебра, вища геометрія, дисципліни методичного спрямування [2]. 



Щоб студенти зрозуміли складну структуру математики, її внутрішні і 

зовнішні зв’язки, шляхи і перспективи розвитку, необхідно організувати 

навчальний процес так, щоб розкрити взаємовплив, взаємопроникнення 

наукових ідей, принципів, понять, законів і теорій, що входять у зміст кожної 

підсистеми. Реалізувати такий підхід можна за допомогою широкого 

використання історії математики на різних етапах навчання математики, а 

також демонструючи зв'язок між різними математичними дисциплінами. 

На думку психологів, для того, щоб системність роботи двох півкуль 

людського мозку була забезпечена, тобто щоб ми мали всебічно-розвинену 

особистість, потрібен баланс між знаково-цифровою (математика) та образною 

(історія, живопис тощо) інформацією. 

Це можна вдало робити поєднуючи елементи історизму під час практичних 

та лекційних занять. Продемонструємо це на вивчені підсистеми  «вища 

геометрія» студентами-математиками педагогічних університетів, яка 

складається з «Основ геометрії», «Аналітична геометрія», «Проективна 

геометрія та методи зображень», «Диференціальна геометрія та топологія» і 

включимо до переліку «Історію математики», що належить до четвертої 

підсистеми. 

- Починаючи вивчати новий математичний курс доречно пригадати 

історію та етапи його  розвитку, імена вчених, основні ідеї курсу, що дасть 

змогу скласти загальні уявлення про предмет даного курсу.  

- Вивчаючи курс «Основи геометрії», є можливість широко 

використовувати історичні аспекти, знайомлюючи студентів із біографіями 

видатних людей (Евклід, Гільберт, Вейль, Саккері, Лобачевський, Ріман та ін.), 

порівнюючи їх долі, досягнення в творчості. Тут є можливість розповісти про 

теорію Клейна та існування дев’яти неевклідових геометрій. 

- В курсі «Аналітичної геометрії» історичний момент пов'язаний з ім’ям 

Декарта, з векторною алгеброю (система аксіом Вейля), з конічними перерізами 

Менехма (тріада Менехма), з геометричними побудовами Апполонія, Штейнера 

та іншими вченими. 



- Під час вивчення курсу «Проективної геометрії» крім історичного 

матеріалу є можливість широко використовувати живопис, демонструючи 

закони перспективи та правила зображення просторових фігур на площині. 

Демонструється зв'язок з курсом аналітичної геометрії (конічні перерізи, 

геометричні побудови за допомогою циркуля та лінійки). Історичні моменти 

пов’язані з Дезаргом, Паскалем, Бріаншоном та ін. 

- В курсі диференціальної геометрії під час вивчення, наприклад, кривини 

можна пригадати різні геометрії (Евклідову (кривина рівна нулю), 

Лобачевського (кривина від’ємна), Рімана (кривина додатня) та деякі їх 

аспекти). Демонструється зв'язок з аналітичною геометрією (рівняння прямої, 

векторна алгебра). Історичні моменти пов’язані з Френе, Дюпеном, Гауссом, 

Кодацци та ін. 

- Доцільно в курсі «Історії математики» розглянути історичні етапи 

розвитку різних вищих геометрій, з’ясувати особливості їх розвитку (з чим 

вони пов’язані та з якими видатними особистостями, в тому числі й 

вітчизняними вченими).  

Висновки. Поєднання наукового теоретичного матеріалу з історичними 

моментами та демонстрація зв’язку між різними курсами однієї підсистеми 

сприятиме більш глибокому розумінню та засвоєнню даних дисциплін тими, 

хто навчається. 
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