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Summary. It is examined the formation of some components of the general 
psychological culture of the future mathematics teachers in the process of 
mathematical analysis. 
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Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного 

суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізації її 

праці, швидка зміна техніки та технологій потребують від закладів освіти 

України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного процесу. 

Одним із шляхів, який допоможе здійснити це завдання, є широке, 

цілеспрямоване й ефективне використання засобів навчання. 
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Проблема засобів навчання на сучасному етапі розвитку освіти постає 

перед психологами, педагогами і методистами у зв�язку з проблемами 

інтенсифікації, гуманізації та комп�ютеризації навчально-виховного 

процесу. Останнім часом в методичній літературі висвітлюються питання, 

що стосуються в основному матеріальних засобів навчання в середніх 

закладах освіти. Пріоритетними напрямами дослідження стають 

комп�ютерні технології та психолого-педагогічні і методичні підходи до їх 

впровадження у навчальний процес. На нашу думку актуальними і 

недостатньо розв�язаними залишаються проблеми, що стосуються 

використання засобів навчання у вищій школі. 

Мета даної статті: проаналізувати різні  тлумачення поняття �засоби 

навчання�, охарактеризувати окремі їх види, розглянути специфічні засоби 

навчання історії математики та показати їх місце, роль і особливості 

застосування в процесі підготовки майбутніх учителів математики.  

З давних давен для навчання використовували різні засоби. Так ще 

2000 років до нашої ери засобами навчання математики в Єгипті були 

папіруси, а у Вавилоні � клинописні дощечки. В школі писців вони 

слугували (у сучасному розумінні) підручниками, збірниками задач, 

розв�язниками і, в якійсь мірі, зошитами. Вже в ті далекі часи були 

створені таблиці множення (шістдесяткова система числення), таблиці 

вираження дробів з чисельником 2 у вигляді аліквотних дробів тощо. До 

засобів навчання відносились і засоби обчислення: камінці, вузлики, 

зав�язані на ремінцях, абак, рахівниця тощо.  

Ще за часів Я.Коменського і Г.Песталоцці невід�ємним компонентом 

навчання була наочність. Я.Коменський називав наочність �золотим 

правилом� педагогіки, вважаючи, що навчання слід починати �не 

словесним міркуванням про речі, а з предметного над ним 

спостереження�. На посиленні наочності у викладанні математики 

наполягав наш видатний математик і педагог М.В.Остроградський . Про 
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це свідчать спогади його учнів і колег, а також аналіз його педагогічних 

творів. Щоб привести в систему знання учнів, він пропонував у кожній 

школі виготовляти та використовувати таблиці. �Використання великих 

синоптичних таблиць, що висять у школах, може зафіксувати у мозку 

учнів без всякого напруження пам�яті основи наук і мистецтва. Було б 

дуже дорого купляти для школи великі таблиці, що мають формули і 

описи. Але кожна школа може мати таблиці, зроблені самими учнями під 

керівництвом викладачів� [1, с.151] . 

Великого значення засобам навчання у педагогічному процесі надавав 

відомий український педагог-методист С.Шохор-Троцький. Саме цим 

питанням присвячена його робота �Мета і засоби викладання нижчої 

математики з точки зору вимог загальної освіти�(1892). До засобів 

навчання він відносить: підручники, задачники, наочні посібники, 

внесення історичного елементу у викладання, пропедевтичні курси, 

спілкування між учнем і вчителем тощо.  

Цікавий погляд на засоби навчання знаходимо в роботі І.Скворцова 

�Записки з педагогіки. Загальна дидактика� (1903). Він розглядає прямі 

засоби навчання: демонстрація (наочність), вправи і задачі, заучування 

напам�ять і повторення, екзамени; і непрямі: дисципліна з її допоміжними 

знаряддями (нагороди і покарання). 

Як бачимо термін, �засоби навчання� в педагогічній та методичній 

літературі вживався досить довгий час у двох значеннях: 1) пристосування 

для здійснення навчальної діяльності, 2) прийом чи спосіб навчання. З 

часом у шкільній практиці та дидактиці терміни �спосіб навчання�, 

�прийом� і �метод навчання� почали застосовувати �для означення 

характеру і видів навчальної діяльності вчителя і учня, тоді як термін 

�засоби навчання� вживали тільки для позначення предметів шкільного 

обладнання (друковані наочні посібники, технічні засоби навчання, різні 

інструменти і прилади, знаряддя письма, креслення тощо)� [2, с.47]. 
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Проблеми, пов�язані із засобами навчання, розглядалися в роботах з  

психології та педагогіки (П.Я.Гальперін, В.І.Євдокимов, Л.В.Занков, 

ЛЯ.Зоріна, Г.С.Костюк, Д.Я.Костюкевич, О.М.Леонтьєв, Л.Є.Логінова, 

Н.О.Менчинська, В.А.Онищук, В.Ф.Паламарчук, А.М.Пишкало, Н.Ф.Тали-

зіна, Л.М.Фрідман, О.М.Ясько), в загальних і окремих методиках нав-

чальних дисциплін (В.Г.Болтянський, Г.П.Бевз, А.М.Гуржій, М.І.Жалдак, 

Н.В.Морзе, Г.Ф.Олійник, І.В.Орлова, В.В.Самсонов, З.І.Слєпкань, 

М.О.Придатко, А.А.Столяр, Р.С.Черкасов, М.І.Шут), в спеціальних 

збірниках та періодичних виданнях, що містили описання нових засобів 

навчання та конкретні рекомендації стосовно їх використання. 

У сучасній педагогіці ([3] � [5]) поняття �засоби навчання� переважно  

тлумачаться як об�єкти будь-якої природи, які формують навчальне 

середовище та використовуються вчителем і учнем, або викладачем і 

студентом у процесі навчальної діяльності.  

Об�єкти, що входять до засобів навчання, можна класифікувати за 

різними основами: складом об�єктів, суб�єктами діяльності, власти-

востями, впливом на якість знань, способом відтворення факту, що 

вивчається та ін. 

За складом об�єктів засоби навчання поділяються на матеріальні та 

ідеальні (останні інколи ще називають інтелектуальними) [3], [4], [5]. До 

матеріальних засобів навчання відносяться підручники і навчальні 

посібники, таблиці, моделі, обчислювальні прилади, креслярські 

інструменти, навчальне обладнання тощо. Ідеальні засоби навчання � це ті 

засвоєні раніше знання та уміння, що використовуються викладачем і 

студентом для навчання. З них студенти дістають способи міркування, 

доведення, розв�язування задач тощо. Ідеальні засоби навчання можуть 

представлятися у двох формах: вербалізації та матеріалізації.  Вербалізація 

- це виклад засобів міркування, аналізу, доведення, розв�язування та інших 

видів розумової діяльності за допомогою мови. Матеріалізація � це 
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подання вказаних засобів у вигляді певних абстракцій: символів, графіків, 

схем, діаграм тощо. Матеріалізовані засоби створюють позитивний вплив 

на мотивацію і успішність навчання, на активізацію пізнавальної 

діяльності студентів і підвищення їх інтересу до вивчення математики.  

Матеріальні та ідеальні засоби навчання не протистоять, а доповнюють 

один одного. Вплив усіх засобів навчання на якість засвоєння студентами 

програмного матеріалу багатогранний. Матеріальні засоби пов�язані в 

основному з утворенням зорового ряду навчання, розвитком інтересу та 

уваги студентів, активізацією їх навчально-пізнавальної діяльності, 

можливістю здійснення практичних дій і урізноманітненням способів 

засвоєння суттєво нових знань. Ідеальні засоби впливають на розуміння 

навчального матеріалу, логіку міркувань, запам�ятовування, культуру мови, 

розвиток інтелекту. Між сферами впливу матеріальних і ідеальних засобів 

навчання немає чітких границь. В кожному конкретному випадку вони по-

своєму впливають на засвоєння знань та формування умінь. 

За суб�єктами діяльності засоби навчання можна поділити на засоби 

викладання та засоби учіння. Засобами викладання користуються в 

основному викладачі для організації навчального процесу (таблиці, 

кодоскоп з кодоплівками, портрети математиків, моделі просторових 

фігур, методичні посібники для вчителя), а засобами учіння � студенти для 

засвоєння знань та формування вмінь (зошити, калькулятори, довідники). 

Іноді засоби викладання відрізняються від засобів учіння лише розмірами , 

іноді місцем і призначенням у навчальному процесі. І все ж значна частина 

засобів навчання використовується як у викладанні так і в учінні 

(підручник, збірник задач, комп�ютер, класна дошка). 

Поділ засобів навчання на групи і класи може бути різним, він 

залежить як від змісту і обсягу поняття �засоби навчання�, так і від основи 

поділу. Методологічні основи класифікації засобів навчання та 

навчального обладнання детально розглянуто в роботі [6]. 
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Термін �засоби навчання� (еducational mediа) широко застосовується і  у 

зарубіжній літературі. Під цим терміном розуміють будь-які засоби, агенти та 

інструменти, що використовуються для передачі навчальної інформації. Ці 

засоби (mediа) включають друковані тексти, графічні об�єкти (фігури, 

діаграми), малюнки (телевізійні, друковані), ідеальні об�єкти (лекції, 

аудіоплівки). В цьому контексті комп�ютер, який друкує слова на 

телевізійному екрані розуміється, по суті, як такий же засіб комунікації, як і 

підручник, а тому передаючі пристрої самі по собі виступають в ролі 

інструментів, що розповсюджують або передають повідомлення. Зарубіжні 

дослідники надають терміну �засоби навчання� відтінок саме засобів, 

призначених для викладання, а тому терміни �засоби навчання� і �засоби 

викладання� (instructional media) вживають як синоніми [7].  

Засоби навчання є одним з компонентів цілісної методичної системи, 

яка крім цього включає мету, зміст, методи і форми навчання. Зміна 

одного з компонентів цієї системи має суттєвий вплив на решту 

компонентів, зокрема і на засоби навчання. В той же час удосконалення 

засобів навчання дає можливість інтенсифікувати навчальний процес і 

вимагає значних змін у методах і формах навчання. Отже, вивчати та 

аналізувати сучасні засоби навчання необхідно в тісному зв�язку з іншими 

компонентами методичної системи. 

Існує кілька підходів до визначення місця і ролі засобів навчання в 

навчально-виховному процесі: 

� засоби навчання розглядаються головним компонентом методичної 

системи навчання. Лише засоби навчання забезпечують досягнення 

поставленої мети, а решта компонентів (методи, форми і навіть зміст) 

мають відповідати і обумовлюватися специфікою засобів навчання; 

� засоби навчання ототожнюються з засобами наочності і контролю, 

які створюють комфорт, але без яких можна і обійтись. Роль засобів на-

вчання принижується, вважається, що засоби  не впливають на якість знань 
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студентів, а тому їх використання не є обов�язковим, досить дошки,  

крейди і пояснення викладача; 

� засоби навчання розглядаються перш за все в системі діяльності 

викладача і студентів. Вони виконують певні функції і забезпечують в 

комплексі з іншими компонентами методичної системи якість знань і 

розвиток студентів. 

На нашу думку, для сучасної вищої школи саме третій підхід є опти-

мальним у визначенні місця і ролі засобів у  навчально-виховному процесі. 

Засоби навчання, будучи невід�ємною складовою навчального процесу, 

сприяють суттєвому підвищенню продуктивності праці всіх його 

учасників. За їх допомогою у свідомості студентів фіксуються наочні та 

чуттєві образи предметів і явищ. Наочні образи виступають як 

обов�язковий елемент і чуттєва основа пізнання. Як знаряддя праці 

викладача і студентів засоби навчання сприяють оптимальному поєднанню 

теоретичних і практичних компонентів знань, приведенню змісту освіти у 

відповідність до рівня розвитку науки і техніки.  

Функції засобів навчання багатогранні: виховні, розвиваючі, 

навчальні, коригуючи та контролюючі. За допомогою відповідних засобів 

навчання можна розкривати зміст і обсяг нових понять, демонструвати 

різні шляхи доведень теорем і розв�язування задач, формувати необхідні 

уміння і навички, організовувати контроль і самоконтроль, здійснювати 

управління різними видами навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

збуджувати й підтримувати інтерес до вивчення предмету тощо. 

Більша частина засобів навчання є спільною для всіх видів шкіл 

(початкової, основної, старшої та вищої) і всіх навчальних предметів. В 

той же час кожна навчальна дисципліна має ще й свої специфічні засоби 

навчання. Зупинимось детальніше на деяких видах та особливостях 

використання засобів навчання в процесі вивчення та викладання історії 

математики в педагогічному університеті.  
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Інтенсифікувати процес навчання історії математики допомагають як 

матеріальні так і ідеальні засоби навчання. З ідеальних засобів навчання 

історії математики слід відмітити нумерації, символи і терміни, історичні 

задачі, висловлювання про математику і математиків, цитати з 

математичних трактатів тощо. Вони можуть подаватися як вербалізовано 

(виклад лекції викладачем, виступ студента на семінарському занятті, 

усний контроль) так і матеріалізовано (текст у книгах чи методичних 

розробках, схеми, діаграми). Наведемо кілька конкретних прикладів.  

Маючи ще з школи уявлення про римську нумерацію, кожен студент 

може прочитати число ХХІV. Ознайомившись з правилом запису чисел за 

допомогою давньогрецької (іонійської ) нумерації студенти без особливих 

труднощів прочитають числа α, β, γ (1, 2, 3) та ,α і ,β (1000 і 2000). Але щоб 

записати в іонійській нумерації число 444 їм потрібно звернутися до 

грецького алфавіту, матеріалізованого у вигляді таблиці.  

Історичні задачі та спеціальні способи їх розв�язування дають 

можливість показати, як розвиток математики впливав на саму постановку 

задачі, метод її розв�язування та власне розв�язки. Так у Стародавній 

Греції за відсутності алгебраїчної символіки та уявлення про від�ємні 

числа подання й розв�язування квадратних  рівнянь виконувалось з 

допомогою геометричних побудов. У такий спосіб знаходилися тільки 

додатні корені, а рівняння виду х2 + c = bx i х2 + bx = c вважалися різними 

і, відповідно, мали різні способи розв�язування. Аналізувати вказані 

рівняння та їх геометричні способи розв�язання допомагають заздалегідь 

підготовлені малюнки, що демонструються студентам у вигляді таблиці чи 

за допомогою проекційного апарату. 

В афоризмах, цитатах та висловлюваннях про математику і 

математиків повніше відображається хід історичного розвитку 

математики, дається оцінка діяльності окремих математиків та наукових 

шкіл, розкриваються взаємозв�язки між різними галузями математики, 
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демонструється вплив математики на розвиток інших наук, техніки, 

виробництва тощо. Висловлювання про математику і математиків присутні 

майже в кожному шкільному підручнику, а тому майбутній вчитель 

математики має добре знати відомості про їх авторів і вміти донести до 

учнів зміст та ідейне значення запропонованих цитат. 

Обов�язковою умовою усвідомлення майбутніми вчителями окремих 

фактів з історії математики є їх локалізація у часі та просторі. Вивчаючи 

історію розвитку математики студенти оволодівають просторовими і 

часовими уявленнями, вчаться �мислити епохами�, і саме тому одним із 

засобів навчання історії математики має стати хронологія. Хронологія � це 

послідовність історичних подій у часі, а також сам перелік дат цих подій. 

Основне завдання хронології � встановлення часових співвідношень між 

фактами, що вивчаються, а тому в курсі історії математики вона виступає 

не лише як засіб, а і як предмет вивчення.  

Хронологія як засіб вивчення історії математики має бути представлена 

у навчальному процесі у вербальному і матеріальному вигляді, бо студенти 

легше і міцніше засвоюють послідовність історичних подій у часі за 

допомогою мобілізації їх слухової, зорової та моторної пам�яті. 

Роль хронології як кістяка історичних знань особливо виразно 

проявляється у пізнанні студентами основних періодів у розвитку математики. 

Академік А.М.Колмогоров запропонував варіант періодизації, за 

якою в історії розвитку математики виділяється чотири періоди. 

Послідовність і продовження цих періодів бажано подати студентам у 

вигляді схеми, зображеної на малюнку 1.  

 _ _ _ _  _______________________________________________________ _ 

       1                                          2                                                    3            4 

 _ _ _ _ ________________________________________________________ _ 

               6-5 cт до н. е.                                                     16-17ст.   19ст.   20ст. 

                                                Мал.1 
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Свою специфіку використання мають і матеріальні засоби навчання. 

Традиційним засобом навчання (і не лише математики та історії математики) є 

таблиці. В навчанні історії математики вони займають  особливе місце. З 

допомогою таблиць студенти мають можливість дізнатися про перші 

математичні знання стародавніх людей (наскальні орнаменти, геометричні 

форми прикрас, виконання арифметичних дій на папірусі і глиняних дощечках), 

ознайомитись із нумераціями різних народів, з�ясувати хронологію настання 

тієї чи іншої події, побачити різні способи розв�язання однієї задачі різними 

авторами та ін. З допомогою таблиць можна зафіксувати у пам�яті студентів 

цікаві факти з розвитку математики, продемонструвати значення математичних 

знань для розв�язування практичних потреб. З великим інтересом на лекції 

сприймається  матеріал, що подається за допомогою таблиці �Самоський 

тунель� (мал.2), яка виготовлена студентами самостійно за матеріалами книги 

Б.Л.Ван дер Вардена �Пробуждающаяся наука�. 

Близько 530 року до нашої ери  на острові Самос через вапнякову гору 

Кастро було побудовано водогін. В 1882 році німецькі археологи знайшли 

цей тунель: він добре зберігся, був майже прямолінійний,  його довжина � 1 

км, а ширина і висота � 2 м. Тунель, ймовірно, копали з обох кінців. 

 
САМОСЬКИЙ ТУНЕЛЬ 

(530 р. до н. е.) 

Мал.2 
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Приблизно на середині шляху робітники з обох сторін зустрілися з 

відхиленням, що не перевищувало 10 м у горизонтальному і 3 м у 

вертикальному напрямі. Виконання такої будови ґрунтувалось на строгих 

математичних розрахунках, які описав Герон Александрійський в роботі 

�Діоптр�.  

Близько 700 року нашої ери подібний акведук копали в скелях біля 

Єрусалиму. Тоді робітники контролювали правильність напряму з допомо-

гою вертикальних колодязів і в результаті отримали зигзагоподібний  

тунель удвічі довший, ніж відстань між його кінцями [7, c.143]. 

Інтенсифікації та активізації навчального процесу сприяють і інші 

саморобні таблиці: �Орнаменти трипільської культури�, �Браслет з Мізинської 

стоянки�, �Нумерації�, �Тріади Менехма�, �Визначення Архімедом об�ємів 

кулі, циліндра і конуса� тощо. Цікаві за змістом і художнім оформленням є 

типографські таблиці А.Г.Конфоровича і Г.М.Андрієвської �Історія розвитку 

математики�, видані видавництвом �Вища школа� у 1980 році. Їх можна 

використовувати в школі і в університеті.  

Не традиційним для математики, але широко застосовним в процесі 

викладання історії, є карти. На нашу думку  карти з історії різних часів 

мають стати невід�ємним атрибутом лекції з історії математики. З їх 

допомогою відбувається поєднання слухового і візуального сприйняття 

матеріалу, концентрується увага студентів не лише на хронологічній 

послідовності подій, а й на їх територіальних ознаках. Виникнення і 

взаємозв�язок багатьох подій в історії розвитку математики 

обумовлюється в певній мірі територіальними і національними 

особливостями. Так найбільшого розвитку в найдавніші часи математика 

набула в Єгипті (долина річки Ніл) та Вавилоні (долини річок Тигр і 

Євфрат). Про це писали грецькі історики, а Геродот ще й підкреслював, 

що саме розливи річки Ніл сприяли розвитку геометрії, бо з погляду 

оподаткування потрібно було знати, скільки землі втрачено  під водою. 
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Відомості про розвиток математики в Єгипті за 2000 років до нашої ери 

дійшли до нашого часу завдяки тому, що були записані на спеціально 

обробленому папірусі (трава, що росте на берегах річки Ніл). Відомості 

про розвиток математики в Китаї датуються значно пізнішим часом, що 

пов�язано з національними особливостями: правлячі династії намагалися 

знищити всі здобутки попередніх династій. Цей матеріал вчитель 

математики зможе пізніше використати в шкільній практиці: на 

позакласних заняттях з математики чи під час інтегрованих  уроків. 

Прикладом може послужити інтегрований урок математика-історія в 6 

класі на тему �Математика в Стародавньому Єгипті�.   

Використання карти на лекції з теми �Розвиток математики в 

Стародавній Греції� дає можливість показати студентам, що майже все 

чорноморське узбережжя сучасної України заселяли вихідці з Іонії. Міста-

держави Ольвію, Херсонес та деякі інші заснували саме вихідці з Мілету � 

міста з якого походив Фалес Мілетський. Студенти мають знати, що на 

півдні України, ще 25 століть тому існували такі самі школи, як і в 

Стародавній Греції: школи граматиста, кіфариста, палестри. Сучасний 

Херсонес чудове  підтвердження тому, що рівень математичних знань у 

народів, що населяли узбережжя Криму був досить високим. 

Доцільно використана  карта �Арабський халіфат� надасть допомогу 

студентам у розв�язанні створеної викладачем проблемної ситуації: 

� Відомо, що десяткова система числення вперше була запроваджена 

в Індії. Чому ж цифри 0, 1, 2, 3, �, 9 називають арабськими? 

Створенню і розв�язанню проблемних ситуацій сприяють й інші 

засоби навчання: моделі, наприклад �індійський круг�, портрети видатних 

математиків, оригінальні друковані видання тощо. 

Про комп�ютер, як засіб навчання математики, добре відомо з 

навчально-методичної літератури та шкільної практики. Ми пропонуємо 

використовувати комп�ютер, як засіб діагностики знань, що отримали 



 92

студенти в процесі вивчення курсу �Історія математики�. З цією метою 

нами була розроблена тестова система, що складається з трьох розділів: 

творці математики, висловлювання про математику і математиків, 

математична мозаїка. 

Комп�ютер у системі довільних чисел пропонує кожному студенту 10 

запитань з бази кожного розділу, а студент має вибрати правильну 

відповідь із чотирьох запропонованих. За результатами тестування 

комп�ютер оцінює знання студентів за 5-бальною шкалою і повторює 

запитання, у відповідях на які були допущені помилки. 

Результати проведеного дослідження дають можливість зробити такі 

висновки. Засоби навчання у вищій школі, як ідеальні так і матеріальні, 

виконують багатогранні функції і забезпечують в комплексі з іншими 

компонентами методичної системи високу якість знань і творчий розвиток 

студентів, сприяють інтенсифікації та гуманізації навчального процесу, 

служать майбутнім учителям зразком  для наслідування. Курс історії 

математики потребує поруч з традиційними засобами навчання 

використовувати специфічні: нумерації, хронологію, історичні задачі, 

карти, портрети математиків тощо.    

Наведені у статті теоретичні положення і конкретні приклади 

використання ідеальних і матеріальних засобів навчання в курсі історії 

математики можуть стати основою для інтенсифікації навчально-

виховного процесу у вищих закладах освіти. Подальші розвідки можуть 

спрямовуватись на створення навчальних фільмів і комп�ютерних програм 

навчального характеру. 
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Резюме. В статье анализируются существующие подходы к толкованию 
понятия «средства обучения», характеризуются отдельные виды 
последних, рассматриваются специфические средства обучения истории 
математики и демонстрируется их место, роль и особенности 
использования в процессе подготовки будущих учителей математики. 
 
Summary. This article deals with the subject-matter of concept of means of 
training, the characteristics of its kind is given. As well as specific means of 
education of the history of mathematics are considered. 
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Зміни, які відбуваються зараз у всіх сферах життєдіяльності, ставлять 

перед людством та перед кожною людиною окремо завдання відповідні  ним. 

Зрозуміло, що професії, професійна діяльність теж динамічно змінюються 

відповідно до різних історичних та соціальних обставин, культурних впливів. 

Тому, щоб зрозуміти, хто такий інженер в сучасному суспільстві, які вимоги 

воно до нього ставить, і, значить, які завдання виникають перед сучасною 

інженерною освітою, необхідно розглянути тенденції розвитку виробництва 

� сфери, у якій здійснюється діяльність інженера. 
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