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тної діяльності, вибирати доцільні форми, методи і засоби, розробляти 

плани, розраховувати роботу за часом, здійснювати облік і контроль, ви-

значати перспективи тієї або іншої педагогічної діяльності, підходити до 

роботи комплексно, використовуючи досягнення науки і практики, наукові 

методи, а, головне, допоможе студентам визначити своє місце в системі 

середньої освіти у майбутньому, що відповідає їхнім знанням і здібностям.  

 

Резюме. Для профессионально педагогической направленности процесса 

обучения математике в педагогическом вузе необходима педагогическая 

ориентация содержания математических курсов и педагогическая ориента-

ция методов преподавания. 

 

Summary. In the article is shown that the pedagogical trends in the contents of 

the mathematics course and pedagogical direction of educational methods are 

necessary for the professional and pedagogical trend in the process of education 

of mathematics in pedagogical institute.   
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Історія математики – це одна з математичних дисциплін. Її вивчають у 

всіх класичних і педагогічних університетах на останніх курсах. Це 

пов‘язано з тим, що вивчення історії математики як науки можливе лише 

після опанування студентами основних математичних дисциплін: алгебри, 

геометрії, математичного аналізу, теорії функцій, теорії ймовірності тощо. 

Загальна математична підготовка студентів на фізико-математичному фа-

культеті завершується курсом історії математики.  

В педагогічному вузі на цей курс покладаються такі завдання: 

– відтворити багатство фактичного змісту історичного розвитку матема-

тики, висвітлити виникнення математичних методів, понять, ідей та 

окремих математичних теорій; 
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– з'ясувати характер і особливості розвитку математики у різних народів в 

певні історичні періоди; 

– показати  внесок, зроблений в математику великими вченими минулого, 

зокрема і українськими вченими; 

– продемонструвати багатогранні зв'язки математики: з практичними по-

требами і діяльністю людей, з розвитком інших наук, а також вплив 

економічної, соціальної та ідеологічної структури суспільства на харак-

тер розвитку математики; 

– розкрити історичну обумовленість логічної структури сучасної матема-

тики, діалектику її розвитку, співвідношення частин математики та її 

перспективи; 

– дати майбутнім учителям історичні знання, необхідні їм для правильно-

го розв'язання методичних і методологічних питань, які виникають в 

процесі викладання математики. 

В нашому університеті розроблено комплексний підхід до вивчення 

історії математики. Процес засвоєння знань з цієї дисципліни відбувається 

в тій чи іншій мірі на лекціях та семінарських заняттях, під час самостійно-

го опрацювання відповідної літератури, написання рефератів, виконання 

розрахунково-графічних робіт та складання заліку. 

Традиційно курс історії математики будують на хронологічній основі. 

Матеріал, що виноситься на лекції, має охватити розвиток математики з 

найдавніших часів  і до ХХ століття включно. Щоб з усіх математичних 

відомостей за цей час відібрати ті, в яких найяскравіше розкриваються за-

кономірності розвитку математики, доцільно розглянути  кожний з основ-

них етапів її розвитку (за А.Колмогоровим): 1)зародження математики; 

2)елементарна математика; 3) створення математики змінних величин; 

4) сучасна математика.     
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Основна увага тут приділяється фактам, гіпотезам, теоріям, законам, 

методології, а також визначенню ролі науковців, зокрема українських, у 

розвитку математики.  

Виходять за межі хронологічного викладу перша і остання лекції, на 

яких розглядаються питання: 

 значення історико-математичних знань для вчителя математики; 

 історія вітчизняної математики.  

Історія математики має велике значення у вивченні математики в школі. 

А саме: а) освітнє – допомагає з‘ясувати  роль і місце математики в практич-

ній діяльності людей; б) виховне – збуджує інтерес та любов до предмету, по-

тяг до наукової творчості, критичне відношення до нових фактів; в) розвиваю-

че – є ключем для розуміння логіки побудови наукових теорій. 

Питання про доцільність використання елементів історії у викладанні 

математики та інших наук неодноразово піднімалося ще в ХІХ столітті. З 

цього приводу висловлювалися багато вчених і педагогів різних країн. Зо-

крема відомий французький математик і філософ Анрі Пуанкаре писав: 

«Вихователь повинен змусити дитину пройти через ті самі етапи, що і його 

предки; швидше, але не руйнувати етапи. Ось чому історія науки має бути 

нашим головним провідником».  

Видатний український математик і педагог М.Остроградський підкре-

слював: «…було б злочином для людей, вивчаючи матеріали, не шанувати 

не тільки імен дослідників, але й їх методів, їх експериментів, яких вони 

досягли. 

… біографії людей, корисних для науки і мистецтва, є одним із мето-

дів, якого ми вживаємо для привернення уваги учнів. Зацікавити дитину – 

саме в цьому один з найважливіших принципів нашої теорії». 

В різні часи методисти по різному визначали мету введення елементів 

історії математики в навчальний процес. Але незмінними завданнями і до 

наших днів залишаються: 
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– підвищення інтересу учнів до вивчення математики; 

– поглиблення розуміння учнями математичного матеріалу, який вивча-

ється; 

– розширення розумового кругозору учнів і підвищення їх загальної ку-

льтури; 

– створення в учнів правильного погляду на математику в цілому. 

Викладання математики, як і будь-якої іншої навчальної дисципліни, у 

всіх класах бажано супроводжувати історичними екскурсами, відступами, 

порівняннями, старовинними задачами. Роль математики в різні часи оці-

нювали по-різному. Одні вчені розглядали її як інструмент для інженерів і 

науковців, інші як засіб для розвитку логічного мислення. Тепер бажано 

дивитись на неї ширше: історія математики є частиною історії культури. 

Вона знайомить учнів з фактами культурного життя людства, демонструє 

тернистий шлях вчених та їх теорій до повного визнання та сприйняття су-

часниками чи, можливо, лише наступними поколіннями. Математичні по-

няття, відношення та теорії завдяки історичній динамічності стають ближ-

чими і зрозумілішими учням. 

Виклад історичних відомостей не може бути відірваним від самої матема-

тики. Історичні екскурси можна пропонувати учням на різних етапах уроку і з 

різною метою. Перед викладенням нової теми – з метою мотивації чи підви-

щення інтересу до її вивчення, в процесі вивчення теми – як засіб активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, після вивчення і закріплення теми – з 

метою систематизації та узагальнення вивченого матеріалу. 

Великі можливості для знайомства з елементами історії математики 

відкриваються перед учнями на позакласних заняттях. Це робота в матема-

тичних гуртках, самостійна робота з додатковою літературою для напи-

сання рефератів, виступи з доповідями перед молодшими школярами, 

роз‘язування цікавих історичних задач тощо. Приклади з життя видатних 

вчених стимулюють навчально-пізнавальну діяльність учнів і надихають їх 
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на творчу роботу. Студентів необхідно знайомити з такими прикладами, 

які б вони могли використати в своїй педагогічній роботі. Ось один з них. 

Перше своє дослідження видатний український математик Георгій 

Вороний зробив у 16 років, будучи ще гімназистом. Сталося це так. В 1884 

році відомий математик і педагог, тоді ще молодий професор Київського 

університету, Володимир Єрмаков почав видавати в Києві «Журнал елеме-

нтарної математики»,  в якому пропонувалась для висвітлення така тема: 

«Розклад многочленів на множники, побудований на властивостях  коренів 

квадратного рівняння». Як з‘ясувалося, на запропоновану тему редакція 

отримала лише одну роботу, а саме – з Прилук від Г.Вороного. У 1885 році 

в журналі була надрукована його перша стаття, де крім розв‘язання поста-

вленої задачі, наводилась значна кількість прикладів. 

Використання історичного матеріалу «гуманізує» і «гуманітаризує» шкіль-

ну математику. Думка, що історичний матеріал забирає багато часу, є хибною. 

Відомості з історії математики пожвавлюють уроки, дають можливість більш 

грунтовно  і свідомо засвоювати математичні поняття, створюють правильне 

уявлення про математику, як науку, що постійно розвивається. 

Ознайомлення майбутніх вчителів  з історією розвитку вітчизняної 

математики набуває особливої актуальності на сучасному етапі, коли 

Україна стала незалежною державою і відбувається процес перегляду де-

яких історичних фактів. Остання лекція будується з врахуванням сучасно-

го підходу у висвітленні питань історії. Зокрема: 

 донедавна нашу історію викривляли на користь позиції Сходу, мало 

писали про античну математику Ольвії, Херсонесу, усього Українського 

узбережжя; замовчувався розвиток і становлення середньовічних універси-

тетів у Європі. Ще в XIV столітті існував Краківський університет з мате-

матичним факультетом. Там працювало немало і українських професорів, 

навчалися студенти із 70 українських міст, адже саме туди доходили землі, 

населені українцями. 
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 замовчувалися базиліанські школи – школи католиків на території 

України, у яких математика викладалась на досить високому рівні; 

 усіх українських математиків, зокрема М.В.Остроградського, 

В.Я.Буняковського, Г.Ф.Вороного, вважали раніше російськими; 

 замовчувалися репресовані українські радянські математики 

М.П.Кравчук, М.А.Чайковський та інші. 

Майбутній вчитель математики має бути добре ознайомлений з жит-

тєвим шляхом, науковою творчістю і здобутками українських вчених-

математиків.  

Найвидатніший український математик ХІХ століття – Михайло Ва-

сильович Остроградський (1801-1862). Походив він з відомого українсько-

го козацько-старшинського роду, народився на Полтавщині, тут пройшли 

його дитячі і шкільні роки, в рідному селі Пашенній його і поховано. Роз-

мовляв дома українською мовою, а коли говорив російською чи французь-

кою, то з досить помітним українським акцентом. Його улюбленим пись-

менником був Т.Шевченко, який писав про їх зустріч: «Великий математик 

прийняв мене з розкритими обіймами, як земляка і сім‘янина, що кудись 

надовго відлучився. Спасибі йому». 

Математиком Остроградський був першої величини, визнаний в усьому 

світі. Його обрали академіком найвідоміших академій наук: в Петербурзі 

(1830), Нью-Йорку (1834), Турині (1841), Римі (1853), членом-

кореспондентом Паризької АН  (1856) та ін. Він насамперед відомий, як пер-

шовідкривач багатьох досить важливих математичних теорем і методів. Його 

прізвище часто згадується в математичному аналізі, механіці та інших прик-

ладних науках. На жаль не завжди, коли слід би згадувати. Через непорозу-

міння досі говорять про теорему Ліувілля, метод Карно, принцип Рімана, хоч 

пріоритет у цих і деяких інших відкриттях належить Остроградському. 

Введення функцій в середні школи більшість зарубіжних методистів 

пов‘язують з  німецьким математиком Ф.Клейном. Хоча М.Остроградсь-
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кий   запропонував ввести поняття функції у програми середніх шкіл на пі-

встоліття раніше. Ще в середині ХІХ століття він висловив ідеї, які пізніше 

лягли в основу міжнародного руху за реформу викладання математики в 

школі. Його учень В.Н.Шкляревич у 1865 році опублікував статтю «деякі 

міркування про метод викладання початкової математики», в якій ствер-

джував, що поліпшити викладання алгебри в школі можна тільки насичен-

ням курсу алгебри елементами вчення про функціональну залежність. Тут 

він не лише розкрив загальноосвітнє і практичне значення поняття функції 

і її графічного зображення, а й запропонував систему вправ і навіть дав ряд 

конкретних методичних вказівок. 

Ще понад сто років тому М.Остроградський пропонував використову-

вати в навчальному процесі синоптичні таблиці. «Це дуже коротке резюме 

того, що вони знають. Візьмемо для прикладу геометрію: в центрі синоп-

тичної таблиці знаходяться основні фігури, розташовані в порядку  і послі-

довно в прямокутній рамці. Навколо цієї рамки написані основні визна-

чення, виміри плоских фігур і простіших тіл. Ось все, що необхідно для то-

го, щоб зафіксувати назавжди в пам‘яті заняття, проведене на першому 

ступені  навчання з геометрії. Дитина, у якої перед очима буде перша таб-

лиця, яку вона замалювала два або три рази, потім відтворила в пам‘яті … 

запам‘ятає назавжди те,  що вона вивчила». Та це ж «опорні конспекти»! А 

вчителі вважають, що «опорні конспекти»  були «відкриті» тільки недавно.  

Потребують уважного вивчення і  широкої популяризації наукові пра-

ці геніального українського математика Георгія Феодосійовича Вороного 

(1868-1908), якого не без підстав вважають найбільшим арифметиком кін-

ця ХІХ початку ХХ століття. Наукові праці Г.Вороного головним чином 

стосувалися теорії чисел. Друкованих робіт у нього було небагато – двана-

дцять, – але вони послужили поштовхом для  виникнення кількох нових 

напрямків у аналітичній теорії чисел і алгебраїчній теорії чисел та ство-

ренні (разом з Г.Мінковським) геометричної теорії чисел.  
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Справжньою гордістю української математики є його робота «Дослі-

дження про примітивні паралелоедри», надрукована у відомому математи-

чному «Журналі Крелля». Вона стала продовженням досліджень відомого 

кристалографа Є.Федорова і мала прямий зв‘язок з кристалографією. У ній 

Г.Вороний розглядає заповнення п-вимірного евклідового простору одна-

ковими паралельно розміщеними опуклими многогранниками – паралело-

едрами. Серед них виділено клас примітивних паралелоедрів, – таких, у 

кожній вершині яких сходиться найменше число цих просторових тіл, тоб-

то п+1. Вороний знайшов алгоритм, за яким для кожного п можна побуду-

вати всі примітивні паралелоедри. 

Результати досліджень та методи їх одержання і досі привертають 

увагу вчених усього світу. Б.Делоне дав цій роботі таку оцінку: «Мемуар 

Вороного про паралелоедри – одне з найглибших досліджень у галузі гео-

метрії чисел в усій світовій літературі, а своєрідність методів чисто геоме-

тричної першої частини накладає на мемуар відбиток геніальності».  

Потреба розбиття простору на окремі клітини для математичного опи-

су певних процесів виникає в сучасних дослідженнях у найрізноманітні-

ших галузях знань: астрономії, астрофізиці, радіаційній фізиці, фізичній 

хімії, мікробіології, офтальмології тощо. Добре відомі поняття «область 

Діріхле» («Dirichlet domain») в математиці, «многокутник Тісссена» 

(«Thiessen polygon») у географії, «клітина Мейєрінга» («Meijering cell») в 

металургії, «S-мозаїка»  («S – mosaic») в екології, «клітина Вігнера-Зейтса» 

(«Wigner-Seitz cell») у кристалографії. Тепер термінологію уніфіковано: за-

гальновизнаними в світовій науці стали терміни «клітина Вороного», 

«мозаїка Вороного», «розбиття Вороного». Вони виявились найбільш до-

вершеними за формою та пріоритетними в часі. 

У 1975 році діаграми Вороного введено в теоретичну комп‘ютерну  

науку і з того часу  їх використовують у конструкціях, пов‘язаних з геоме-

тричними алгоритмами. Деякі фахівці навіть вважають, що саме з цього 
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моменту започатковано комп‘ютерну геометрію. Діаграми Вороного вико-

ристовуються також  у комп‘ютерній графіці, геометричному моделюван-

ню, конструюванні роботів, розпізнаванні образів, побудові географічних 

інформаційних систем. 

Діаграми Вороного використовуються у багатьох наукових центрах 

світу. Цьому математичному об‘єкту присвячено сотні статей. В Англії по-

няття про діаграми Вороного вводять навіть у програму шкільної освіти. В 

1992 році у видавництві John Wiley and Sons (Англія) видано монографію 

A.Okabe, B.Boots, K.Sugihara «Spatial Tessellations: Concepts and Applica-

tions of Voronoy Diagrams» («Просторові мозаїки: Поняття та застосування 

діаграм Вороного», 534 с.). 

Використанню сучасними дослідниками методу Г. Вороного був при-

свячений цикл лекцій «Клітини Вороного та їх роль у сучасній математиці 

та природознавстві», які в березні 1998 р. прочитала в Києві в Інституті 

математики професор з Великобританії М.Сенешаль, відомий фахівець з 

питань геометрії чисел. Зрозуміло, що в курсі історії математики бажано 

зупинитися на відкритті Великого українського математика.  

Наш досвід роботи показує, що  хронологічний принцип доцільно 

зберегти лише для лекційного курсу. Семінарські заняття краще будувати 

не на хронологічній основі, а відповідно до розділів математики, що ви-

вчаються в школі. Окремі семінарські заняття ми  проводимо за  темами, 

присвяченими становленню та розвитку арифметики, алгебри, геометрії, 

математичного аналізу. Розглядаємо також питання сучасної математики 

(теорія ймовірностей, математична статистика, топологія, фрактальний 

аналіз тощо). Деякі з цих тем вже ввійшли у шкільні програми, а інші – 

думається – ввійдуть  у недалекому майбутньому.   

Одним з напрямів сучасної математики є теорії фракталів. Зовнішня кра-

са, складність внутрішньої будови, широке застосування в різних галузях ма-
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тематики і  далеко за її межами вимагає розгляду питань, пов‘язаних з історі-

єю виникнення і розвитку фракталів на одному з семінарських занять. 

Слово «фрактал» походить від латинського кореня fractus, що означає: 

ломаний, той, що складається з частин. Вперше поняття «фрактал»  введено 

Б.Мандельбротом в його роботі «Фрактали: форма, випадок, розмірність» 

(1975), де теорія фракталів використовується для пояснення багатьох явищ 

природи і наголошується, що досить часто саме фрактали виступають 

найбільш адекватними і природніми моделями реальних об‘єктів.  

Як класичний приклад фракталів на семінарському занятті 

розглядається «сніжинка Коха». Знання її властивостей дозволяє досить 

просто використовувати цей об‘єкт у шкільному курсі математики (ШКМ), 

розгядаючи різні види послідовностей та їх властивості. 

На кожному занятті, крім традиційного висвітлення питань з теми, ре-

комендуємо відображати вивчені відомості на матеріал ШКМ та розв'язу-

вати відповідні історичні задачі. Останнє семінарське заняття повністю 

присвячуємо використанню елементів історії математики в навчальному 

процесі. Наведемо план цього заняття. 

Використання історизмів у ШКМ 

1. З історії проблеми: а) аналіз методичної літератури; б) аналіз  літе-

ратури з історії математики; в) аналіз шкільних програм, підручників та 

навчальних посібників. 

2. Роль та місце елементів історії у викладанні математики  в сучасних 

умовах. 

3. Історичні відомості та методика їх використання на уроках матема-

тики: а) 5-6 класи; б) алгебра основної школи; в) алгебра і початки аналізу; 

г) геометрія. 

4. Історичні задачі в шкільному курсі математики. 

5. Використання історичних відомостей у позакласній роботі. 
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Було б непогано традиційний курс історії математики для вчителів 

доповнити відомостями про розвиток української методики математики, 

історією розвитку передових педагогічних ідей, методів і засобів шкільної 

математики. 

Ефективність засвоєння навчальної дисципліни старших курсів у знач-

ній мірі залежить від потреби і можливості застосовувати отримані знання на 

практиці і, зокрема,  в подальшій роботі вчителя. З цією метою ми пропонує-

мо студентам включати в кваліфікаційні роботи історичні аспекти проблеми 

дослідження. Щоб прищепити студентам звичку використовувати знання з 

історії математики в навчальному процесі,  пропонуємо  кожному студенту 

індивідуальну розрахунково-графічну роботу, яка полягає в розробці фрагме-

нтів уроків з використанням історизмів та розв‘язанні історичних задач.  

Курс історії математики дає можливість усвідомити майбутньому 

вчителю гуманітарний потенціал математичних дисциплін і ефективно ре-

алізувати його в педагогічній діяльності. 

Резюме. Предлагаемая статья посвящена специфике курса «история мате-

матики» в педагогическом университете. Рассмотрены вопросы выбора со-

держания и построения лекционного курса и семинарских занятий. Особое 

внимание уделено использованию исторического материала учителем ма-

тематики в учебном процессе: значение, место, цель и др. Приведены кон-

кретные факты о деятельности выдающихся украинских математиков 

М.Остроградского и Г.Вороного. 

 

Summary. This artical is devoted to specific character of «Math History» 

course in the pedagogical university. Quastions of choice of a contents and a 

construction of the lecture course and seminar classes are considered. The spe-

cial attantion is given to historical material use of math teacher in the learning 

process: mean, place, aim and so on. Facts about work of prominent ukrainian 

mathematicions, M.Ostrogradsky and G.Voronoy are propoused. 


