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.   В статье раскрывается сущность понятия математической культуры учителя и 
охарактеризованы пути ее формирования в процессе обучения в вузе. 
 
Інтерес до проблеми культури в усіх сферах розвитку суспільства став велінням 

часу. За словами Д.С.Лихачова, без культури в суспільстві немає моральності. Без 

елементарної моральності не діють соціальні та економічні закони, не виконуються 

укази. 

Основною метою професійної підготовки вчителя математики багато науковців 

вважають виховання його як людини математичної, педагогічної, методичної і 

загальнонаціональної культури. 

Під математичною культурою одні розуміють систему знань, умінь і навичок, які 

органічно входять в фонд загальної культури вчителя, і вільне оперування ними в 

практичній діяльності. 

Інші вважають, що математична культура вчителя є складна система, яка виникає як 

інтегративний результат взаємодії культур, що відображає аспекти математичного 

розвитку (знання, самоосвіта, мовна культура). 

Треті науковці під математичною культурою розуміють певний рівень 

сформованості математичного мислення, вміння грамотно викладати і пояснювати всі 

виконувані дії, наявність уявлень про поняття і операції, які специфічні для 

математики, можливості математики для сучасної науки і практики, а також розуміння 

внутрішніх зв’язків між різними розділами математики. 

Для цих всіх підходів до понять математичної культури головні характеристики-це 

рівень сформованості знань, умінь, навичок, здатність застосовувати їх у практичній 

діяльності, поповнювати нові знання. 

Формування математичної культури – це цілеспрямовано організований процес, 

який здійснюється протягом всього періоду навчання, процес оволодіння системою 

математичних знань, умінь, навичок; набуття досвіду математичної, пізнавальної, 

комунікативної, творчої, емоційно-вольової, педагогічної діяльності, необхідних для 

успішного навчання і виховання учнів у відповідності з їх цілями і завданнями, а також 

самостійного оволодіння новими математичними та професійними знаннями і 

вміннями. 

Процес формування математичної культури складається з таких компонентів: 



1) формування цілісного наукового світогляду; 2) формування математичного 

мислення;  3) формування певного рівня математичної освіти; 4) виховання стійкого 

інтересу до математики; 5) виховання методичної культури. 

Розглянемо окремі напрями виховання математичної культури. 

1.Формування цілісного наукового світогляду.  

Під науковим світоглядом розуміють систему поглядів на оточуючий світ, на 

можливість його пізнання людиною, на ставлення до суспільства і праці. Це система 

поглядів на природу і суспільні явища, основана на даних науки. Тому систематична 

робота викладачів різних предметів по формуванню цілісного наукового світогляду у 

студентів повинна бути спрямована не лише на озброєння науковим розумінням 

навколишнього світу, але і перетворення цих знань у внутрішні переконання кожного 

студента. В процесі навчання досягається розуміння майбутнім учителем предмета 

математики, її основних методів, діалектичного зв’язку математики та дійсності, 

найважливіших методів математичного дослідження, закладаються  основи 

математичних теорій. 

Можна виділити чотири групи світоглядних ідей математики: методологія, 

філософія, історія і прикладне значення математики. 

Методологія математики вивчає сукупність математичних методів, зв’язок 

математики з іншими науками, місце математики в системі наук, її внутрішню 

структуру, методи, які використовуються в дослідженні. Випускник університету 

повинен володіти методологічною культурою, важливою ознакою якої є вміння 

користуватись професійно орієнтованими науковими знаннями для аналізу та 

вдосконалення своєї роботи.  

Сучасному вчителю доводиться розв’язувати в процесі своєї професійної діяльності 

інтелектуальні задачі в галузі педагогіки, психології, методики. Для цього необхідно 

володіти уміннями: бачити проблему і співвідносити з нею фактичний матеріал, 

висунути гіпотезу і уявляти собі наслідки її реалізації, поділити розв’язання задачі на 

кроки в оптимальній послідовності та ін. 

Процес професійної підготовки вчителя, вчителя математики, зокрема, стає 

оптимальним, якщо в його основу покладений методологічний підхід, який передбачає 

єдність і загальність методології загальнонаукових, спеціальних, методичних і 

психолого-педагогічних дисциплін; моделювання навчальних ситуацій, які формують у 

студентів науковий стиль мислення. 

Реалізація методологічної орієнтації процесу підготовки вимагає цільової 

методологічної спрямованості кожного навчального курсу, кожної форми занять з 



майбутніми вчителями. Тому необхідно в кожному курсі  виділити провідні 

методологічні ідеї, які забезпечать розгляд дисциплін у взаємодії та єдності. 

До основних компонентів методологічної культури вчителя можна віднести: навички 

проектування і конструювання навчально-виховного процесу;  вміння усвідомлювати і 

творчо розв’язувати педагогічні задачі; здатність до здійснення методологічної 

рефлексії. Найважливіша ознака методологічної культури вчителя – уміння і бажання 

використати наукові і педагогічні знання для аналізу і вдосконалення своєї роботи. 

Вивчення сформованості методологічної культури студентів свідчить про те, що 

значна частина з них слабо володіють перечисленими вміннями, не готові і не здатні 

оцінювати та аналізувати свою діяльність. Це пояснюється тим, що випускників – 

математиків університету ще слабо орієнтують на необхідність оволодіння 

методологічною культурою і в програмах основних математичних дисциплін не 

наголошується на формування саме таких умінь.  

Багато філософських питань математики (проблеми нескінченності, істинності, 

походження абстракцій) можна розглядати на лекціях. Якщо на заняттях математики 

будуть залучатись філософські знання, то викладач одержить можливість глибше 

визначати важливі математичні поняття і вносити свій вклад у формування наукового 

світогляду студентів. 

Використання історизму у навчанні є дієвим та ефективним засобом формування 

світогляду. Знання основних фактів історії виникнення вихідних понять, основних 

історичних стимулів розвитку, біографічні відомості про видатних математиків, 

особливо вітчизняних, знання сучасного стану проблем математики має вплив на 

ставлення студентів, учнів до предмету, на мотивацію їх навчальної діяльності. 

2. Формування математичного мислення.  

Можна виділити такі основні якості математичного мислення: логічність, 

рефлексивність, проблемність, аксіоматичність. 

Логічність означає можливість студента мислити раціонально, співвідносити свої 

перетворення з існуючими відношеннями предметів та їх функціональними 

властивостями, здійснювати перехід від поняття до судження та умовиводу. 

Вчитель математики повинен вміти формувати в учнів логічну грамотність. Серед 

багаточисленних помилок, які учні допускають при вивченні математики, одними з 

найпоширеніших є логічні помилки. Зокрема, учні часто в обгрунтуваннях замість 

прямої теореми використовують обернену до неї, при доведенні різних тотожностей, 

нерівностей або інших формул починають з перетворення твердження, яке потрібно 

доводити, вважаючи його наперед вірним; підміняють дані в умові об’єкти і 



відношення між ними іншими і проводять доведення для часткового випадку, 

переносячи потім на загальний і т.д. Тому в перші роки навчання в школі учням слід 

завжди задавати питання “чому?”, “як?”, навчати аналізу ситуацій, виділенню суттєвих 

ознак, пошуку необхідних і достатніх умов її реалізації. 

Цілеспрямоване формування логічної культури у студентів – математиків, яке 

включає вільне володіння елементарними логічними прийомами та загально- 

математичними поняттями, вимагає цілісного підходу, зокрема першочергового 

значення логічного аналізу у викладанні всіх математичних дисциплін. 

Рефлексивність проявляється в тому, що студент знає закони міркувань і вміє ними 

користуватися, може контролювати їх використання в своїх діях і діях інших. 

Рефлексивна культура є інтегративне, динамічне утворення особистості,  яке 

включає в себе оволодіння комплексом рефлексивних знань і умінь, способів 

самопізнання, самооцінки, вироблення установки на ціннісне ставлення до майбутньої 

професійної діяльності і на розвиток професійно-особистісних якостей. 

Розвиток рефлексивної культури у вузі допоможе в майбутньому вчителю 

математики розвивати особистість учня, здатну до адаптації в сучасному суспільстві, 

яка вміє робити вибір,  критично оцінювати свої можливості і здібності і спрямовує 

свою діяльність на досягнення поставленої мети. 

Проблемність, як якість мислення, виражається в тому, що студент виділяє у змісті 

задачі елементи істини чи хибності, відрізняє істинну задачу від тієї, яка може взагалі 

не мати розв’язку. 

Аксіоматичність мислення полягає в тому, що студент задає певне свідомо обмежене 

коло понять, способів  дій, умов, які він буде застосовувати для розв’язання певного 

типу задач. 

Проблема критеріїв сформованості математичного мислення у студентів старших 

курсів має велике значення, як в атестації випускників, так і в самооцінці ними своїх 

професійних якостей. 

Поняття духовної культури особистості невіддільне від здатності людини мислити, 

бо, як говорив Б.Паскаль, вся наша гідність міститься в думці. В умінні правильно 

мислити він бачив вищий принцип моралі. 

Математика, як ніякий інший навчальний предмет, вчить умінню мислити і, перш за 

все, вмінню доводити. В процесі вивчення математичних доведень згідно вимог логіки 

у студента, учня виробляється певний тип мислення. Цей стиль, як зауважив 

О.Я.Хінчин, не допускає не доведених тверджень, ставить високі вимоги до логічності, 

строгості умовиводів і міркувань, до повноцінності використовуваної аргументації. 


